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Важно!
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на стр. 36

ниска продължителност на
живота у нас

®
Брой
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на стр. 3

конференцията на областната организация
на сП-2004 – варна, реши:

Год. XXIX (1366)
4.IX. - 10.IX.2019 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

Два варианта, една цел обединение

СРЯД А

Човешките възможности
граничат с
невъзможното
гостува
световноизвестният
цирков актьор
енчо керяЗов
- г-н керязов, за нас е
чест един от най-големите и популярни
циркови актьори
да ни е гост.

на стр. 33

Ãîëÿìîêîíàðñêàòà
Ðàéíà Êíÿãèíÿ
В ранната утрин на 6 септември 1885 г. преди 134
години въстаниците и войската начело с майор Данаил Николаев арестуват об-

ластния управител Гавраил Кръстевич.
Самият той възкликва на висок
глас: „Аз съм бъл-

Добра традиция имат варненци – през
три години правят равносметка за дейността на областната си организация. Ръководството, освен че се отчита, преминава през
оценка чрез избори. Сложен е последният

НеосъществеНата мечта
6 септември – 134 години от съединението
на княжество българия с източна румелия
съЕДиНЕНиЕТо ПраВи силаТа.
Приписваме фразата на канас
ювиги кубрат, демонстрирана пред синовете му със снопа пръчки.
Значи, ако сте заедно,
сте непобедими. обещали синовете и веднага след смъртта на
владетеля котраг повел хората си на север,
Яцек – на запад, кубер
завзел кимерийското
поле, а аспарух нахлул
в съседна Византия.

на стр. 24

ПоЗиЦия

абонираЙте се!

бИТкА
Пристигна съпартийката на гербаджиите –

избраната с проблеми шефка на еврокомисията
и в краткото си, уж протоколно изявление при
изключени за журналистите микрофони направи реклама на калпавото управление, повтаряйки като папагал банални бойкови хвалби. още на
следващия ден председателката на парламента
се позова на „оценката“ на урсула фон дер лайен,
обвинявайки президента за болезнените истини,
изричани често от него. бойко, признавайки, че
подхожда към изборите като към битка, надмина себе си. на варненска среща с младежи, сричайки, прочете депеша от финансовия министър за
повишаване на кредитния рейтинг. обеща много
неща и най-вече увеличаване доходите на населението догодина с 10%. както е казал бисмарк, по
време на война, преди избори и след лов най-много се лъже. Дори и да се случи, макар че е съмнително, при мижавите ни пенсии 20-30 лв. отгоре
са подигравка.
слугинските медии се скъсват да се подмазват,
показвайки репортажи от откриване на отдавна функциониращи обекти по време на обиколките на премиера из провинцията. Прокуратурата
и мвр също се напрягат. Залавят убийци за часове, наркопрестъпници и телефонни измамници.
опитите са, запазвайки статуквото, да се внуши стабилност и просперитет. този театър сме
го гледали до втръсване...
„П”

период – 2016-2019 г. Не бяха постигнати
цели, поставени на Четвъртия конгрес на
СП-2004. Нито бяха преизчислени пенсиите, нито законът за възрастните хора бе
приет от парламента.
на стр. 30

До 15 септември
във всички
пощенски
станции
на страната!

гарин и аз съм за
Съединението!”

на стр. 9

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

кАТАЛОЖЕН №552

Размисли на главния редактор

Крадецът вика:
„Дръжте крадеца!“

В отминалия горещ август симпатягите
от бившите Обединени патриоти не пропускаха да се появяват в медиите. Валери
Симеонов заплаши ГЕРБ със сериозни и
тежки разговори веднага след отпуските. Според него свалянето на Цветанов
е дало възможност на ДПС да възвръща
загубени позиции.
на стр. 4

Петър Петров:

Належаща
необходимост
из доклада от дряновското съвещание

Уважаеми представители на
пенсионерски организации от
цялата страна,
Изпълнени с чувството за отговорност, убедени, че сега повече отвсякога е назряла необходимостта от обединение на всички пенсионери в Р България, днес

слагаме началото на мащабни
действия в тази насока.
За тридесетгодишния период от
зората на демокрацията с болка
констатираме, че по всички показатели спрямо европейските и други държави страната ни е на едно от
последните места.
на стр. 29

2

2
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Законът

Ч

есто читателите на
вестник „Пенсионери” четат или слушат по медиите обявяване на конкурси за написването на стихотворение,
разказ, роман, архитектурен проект и за най-различни други неща. В обявите обикновено се казва,
че авторът на най-добрия
роман или проект ще получи парична награда примерно от 5000 лв. Много от
нашите читатели навярно са участвали и сега участват в подобни творчески състезания, конкурси, които от гледна точка на правото представляват „публично
обещание за награда”.
Законодателят в чл. 368
от Закона за задълженията
и договорите (ЗЗД) казва,
че: „Публичното обещание
за награда за извършване на определена работа,
дадено в писмена форма
или обявено чрез печата
или по друг начин, задължава обещателят да заплати наградата”. Изрично се
посочва, че обещанието за
награда следва да е дадено
в писмена форма или обя-

Пенсиите

Български

4.IX. - 10.IX.2019 г.

Дебют
Неизпълнени обещания на 80 години
отговаря аДвокат кръстан влаДимиров – соФиЙска аДвокатска колегия

вено публично.Този текст
на закона охранява интересите на участниците в конкурси от недобросъвестни
обещатели. Оттук произтича задължението на обещателя

да изплати наградата на лицето, извършило най-бързо
и най-качествено желаната от него работа. Ако не
стори това, изпълнителят
на работата може да търси
наградата по съдебен път.
За да породи правно действие обещанието за награда,
този, който извърши посо-

чената в обявата работа,
трябва да я извърши найдобре в сравнение с другите кандидати – участници в конкурса.
В обещанието за награда обаче трябва подробно
да бъде описана наградата и точно да се посочва желаната от обещателя работа,
както и условията за представянето й пред
обещателя. Той
или посочени
от него експерти
следва да оценят
работата на отделните кандидати и да
посочат най-добрия проект или разказ, роман и т.н.
Това не е лесна работа, особено когато се касае за големи инфраструктурни проекти. По-нататък законът посочва, че: ”Когато работата се
извърши от две или от повече лица, наградата се разпределя между тях съобразно с участието им в извършване на работата, а ако това

не може да се определи, тя
се разделя между тях поравно.” Когато обаче извършилите работа не могат да си
поделят наградата, те следва
да се обърнат към съда. Законът разглежда и една друга хипотеза: „Когато работата бъде извършена от две
или повече лица, независимо едно от друго, наградата се дава на лицето, което
първо представи работата, а
когато тя се представи едновременно, наградата се разделя поравно”.
Накрая ще си позволя да
дам един съвет на участниците в подобни конкурси и
състезания предварително
добре да се запознават с условията за участие в публично обявените конкурси
и добре да преценяват потенциала си за участие в тях,
защото на практика могат
да хвърлят големи усилия и
друг да спечели обещаната
награда. Както се е случило
с нашия читател от Велико
Търново В. В., който е убеден, че несправедливо му е
отнета наградата.

Дядо разби всички модни
стереотипи. 80-годишният китаец Уанг Дешун е актьор и художник, който наскоро направи
първия си дебют като модел. И
трябва да признаем, че се справи повече от блестящо! Уанг е
взел участие в „Седмицата на
модата” в Китай и бързо се оказва в центъра на общественото
внимание. Заради чара и добре
поддържаното си тяло го обявиха за най-сексапилния китайски дядо и ние няма да спорим
с тях. Предизвикателството, което Уанг е преборил, е вдъхновяващо за всички. „Всичко е в
ума ти. Не е важна възрастта.
Природата определя възрастта,
но ти си този, който контролира
ума си”, разказва Уанг за своите
преживявания и как е имал сме-

българи с пенсии от чужбина

Повече от половин милион българи в активна възраст - близо 510
000, се осигуряват за пенсия в Германия, Испания и Великобритания.
Това са три от страните в ЕС с найголям приток на български емигранти. А този половин милион е една
шеста от всички трудещи се в България, чиито осигуровки не успяват
да покрият пенсиите на българските пенсионери. Затова и бюджетът
редовно дотира системата с по няколко милиарда годишно. За 2019
година дефицитът на Националния
осигурителен институт за пенсиите
е 3,7 милиарда лева.
Ако можем да съдим за любимите цели на българина по броя на
емигрантите, то тогава Германия
в момента е номер едно. Защото
според статистиката през последните години броят на българите
във Федералната република непрекъснато расте.
По данни, предоставени от Министерството на труда и социалната политика, след присъединяването на България към ЕС през
2007 година и особено след отпадането на ограниченията за
заетост за български работници
в Германия през 2014 броят на
българските граждани във ФРГ
се е увеличил многократно.

Германия

Към 31 декември 2018 регистрираните в Германия български граждани са 337 015 (или 2.9% от населението на страната), като в периода 2011 - 2018 броят им се е увеличил 3,6 пъти, сочат данните на
Федералната статистическа служба.
Социалните експерти смятат, че нарастването им се дължи основно на
новата имиграция от България и в
значително по-малка степен на повторна имиграция или на новородени
на територията на ФРГ българчета.
Само за година броят на българите
в страната се е увеличил с 26 600.
Най-много са новодошлите българи

в района на Франкфурт - по данни
на българското консулство там броят им през 2018 е нараснал с 11,8%
спрямо 2017. За същия период в района на Мюнхен е отчетено покачване с 9,4%.
Статистиката обаче показва не само ръст на придошлите, но и на допринасящите в германската социална
система. Ако през 2013 година, съгласно информация на Федералната
агенция по заетостта, броят на осигуряващите се българи в Германия е
бил 33 569, в края на декември 2018
той е близо четири пъти по-голям 135 228, или малко над 40% от регистрираните.

терство на труда, миграцията и социалното осигуряване. Според техните данни регистрираните в Испания българи към 31 декември 2018
са 195 950. Четири години по-рано
са били 185 251. Средната възраст
на българския имигрант в Испания
е 39,7 години.
Българите, живеещи и работещи
в Испания, не бързат да се връщат.
Наблюдения на социалните аташета отчитат интерес към завръщане
главно сред тези, на които им предстои пенсиониране по испанското
законодателство.
Причината: с испанската си пенсия в България те ще имат по-добър
стандарт на живот, отколкото в Испания.

Великобритания

Испания

Още по-голям е делът на българските емигранти с осигуровки в Испания. Данните показват траен, макар и по-малък ръст.
Ако през януари 2012 година осигуровки за пенсии в Испания са внасяли 51 905 души, през януари 2017
те наброяват 52 824, а към края на
януари 2019 те са вече 58 486, което е близо 50% от регистрираните в Испания български граждани.
Към 1 януари 2018 общият брой на
мигрантите с български паспорт е
бил 124 404.
Значително по-голямо българско
присъствие отчита Обсерваторията
за миграция към испанското Минис-

Брекзит вече оказва
влияние върху имиграционния поток в Обединеното кралство. Имиграцията с цел заетост остава
все така водеща причина,
но от септември 2016 (два
месеца след референдума,
на който британците гласуваха за излизане от ЕС)
тя продължава да бележи спад.
По данни на Департамента по заетостта и пенсиите в периода 1 април 2018 - 31 март 2019
на български граждани са издадени близо 34 000 осигурителни номера, като общият им брой достига 316 000.
Зад тези числа се крие съдбата на
българина, видял се принуден да напусне страната си - заради ниско заплащане, некоректни работодатели,
лоша здравна система, корупция или
несправедливо правосъдие.
Всички тези причини могат да се
обобщят така: липса на перспектива
в България. Нито санирането, нито
магистралите, нито прокламираната
стабилност могат да убедят хората
да останат.

лостта да излезе на сцената. Дядото признава, че увереността е
само една част от успеха му, останалата част дължи на всекидневните тренировки, които го
поддържат във форма. Въпреки
възрастта си Уанг тренира по 3
часа на ден. Ето какво още разказва: „Много хора ме забелязаха след едно модно ревю. Някои дори ме наричат „Най-сексапилният дядо”. Според други
съм интернет сензация. Но истината е, че се подготвях за този
ден 60 г. На 24-годишна възраст
бях актьор. На 44 г. започнах да
уча английски, на 49 г. основах
своя собствена трупа за пантомима и се преместих в Пекин.
Там бях никой, трябваше да започна от нищото. На 50 г. за първи път отидох на фитнес и започнах да тренирам. На 57 г. се
върнах отново на сцената и се
занимавах с изкуство, наречено
„Живи скулптури”. На 70 г. започнах да тренирам наистина сериозно. На 79 г. участвах в първото си ревю. И на 80 г. все още
има живот в мен, все още имам
мечти, които желая да постигна.
Не използвайте оправданието,
че вече е твърде късно. Никой
не може да ви спре да постигнете успех, освен самите вие.”
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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ßдеì вносни плодове и зеленчуци Á È Ñ Å Ð

Ядем масово гръцки
плодове, въпреки че е
разгарът на лятото. На
най-голямата борса в
София праскови, кайсии, нектарини, пъпеши и круши са изцяло
внос от Гърция.
Дори сливите, които се продават, идват
от съседката ни. Цената им е по-висока от
родното производство
- 70 ст. за килограм на
едро при 60 ст. за българските.
Гроздето и дините
също са внос, предимно от Гърция. Чуждите
дини дори са по-евтини от нашите - предлагат ги между 10 и 30
ст. за кг, докато българските и турските
вървят по 40 ст. на кг
на едро. Освен гръцка

има и българска ябълка, която се продава
по 80 стотинки
за килограм, а
най-скъпа е тази от Италия 1,20-1,50 лв./кг.
За
разлика от плодовете при зеленчуците преобладава родното производство. Българският домат обаче
е по-скъп от турския.
Нашият върви по 1,502,20 лв. за кг, а вносният - 1,20-1,50 лв. за
кг. Зелените чушки също са родно производство, но червени има и
от Македония.
Според производителите търговци лъжат, защото българска

червена капия сега на
пазара няма.
Първите български
червени чушки излязоха на пазара след
28 август, каза Георги
Василев, организационен секретар на Асоциация "Български пипер". По думите му, ако
сте купили червена капия преди това и ако
я сложите в хладилни-

Ниска продължителност
на живота у нас

Разликата между средната продължителност на живота на жените и мъжете у нас е точно 7 години в полза на нежния пол, като
дамите регистрират средна възраст на преживяемост от 78,4 години, докато за силния пол статистиката отчита 71,4 години. Това показват данни от анализ на
Евростат за средната продължителност на живота в ЕС за периода 2017-2018 г.
Общо за населението на страната
ни за посочения период
средната
продължителност на
живота е била 74,8
години, което ни
нарежда
сред страните с най-ниска средна продължителност на живот в ЕС заедно с Латвия (75 г.).
Средният показател за продължителност на живота в ЕС е бил
81 години.
Различните нива на смъртност
при мъжете и жените у нас определят и средната смъртност на
населението в страната, като за
10-годишен период (2008-2018
г.) има регистрирано значително
увеличение на преживяемостта при мъжете у нас - 1,9 години,
както и при жените - 1,8 години.
Регистрирана е също и значително по-висока средна продължителност на живота сред населението у нас в градовете спрямо
селата - хората в градовете живеят с около 2,9 г. по-дълго, отколкото в селата.
Средната продължителност на
живота у нас варира значително
и според някои региони - от 73
г. в област Монтана (по-ниска от
средната за страната) до 77 г. в
София-град и област Кърджали.
Освен това очакваната сред-

на продължителност на живота
на българите, навършили 65-годишна възраст през миналата година, е отчетена в размер на плюс
16 години, като за 10-годишен период този показател се е повишил
с 1,2 години.
За сравнение - средната продължителност на живота на 65-годишните мъже във Франция за периода 2017-2018 г. се измерва с
показател от около плюс 20 години, а за дамите там - около плюс 24 години.
Средната очаквана продължителност на живота в ЕС
за отчетения период се
оценява
на около
81 години,
като за мъжете в ЕС цифрата е 78,3 г.,
а за жените - 83,5
години, показват данните на Евростат.
Във всички страни - членки на
ЕС, е отчетена по-висока продължителност на живота при жените, отколкото при мъжете, сочи
европейската статистика. Според
анализа най-големи диспропорции в нивата на средната преживяемост между мъжете и жените
в ЕС са регистрирани в Латвия 9,9 г., Литва - 9,8 г., Естония - 8,8
г., Полша - 7,9 г., Румъния - 7,4 г.,
и България - 7 години.
Като цяло продължителността
на живота в ЕС за 10-годишен период (2008-2018 г.) се е удължила с 3,2 години. Страните с найвисока средна продължителност
на живота като цяло за населението са били Испания (83,4 г.) и
Италия (83,1 г.), сочат данните на
Евростат.
Почти всеки пети жител на ЕС,
или около 20 на сто от населението на Евросъюза, е на възраст
над 65 и повече години, което е
доста негативен показател, отчита още Евростат.

ка, след 2 дни се скапва и трябва да я изхвърлите.
Същата е ситуацията и с червения пипер. Досега на пазара
се продаваха червени пипери от Турция,
а сега започва да се
внася и от Македония.
Потребителите трябва
да знаят, че тази година пиперите закъсня-

ват с 15 дни и да не
бързат с купуването на
червен пипер, обясни
Василев.
Цените и на плодовете, и на зеленчуците тръгнаха надолу, показват данните
на Държавната комисия за стокови борси
и тържища. Най-голямо намаление има при
краставиците - с 27,5%
за седмица. При доматите поевтиняването е
с 16 и 19% съответно
при оранжерийните и
при полските.
Цената на дините се
е понижила с 18,5 на
сто, на прасковите със 7%, а на кайсиите
- с 4,7%. По-евтино ни
излиза да си купим и
тиквички и чушки - с
близо 9 на сто.

обещават да изплатят
лихвоточките
По 6900 лева средно
обезщетение получават
притежателите на лихвоточки през последните
две години. Общо за последните 20 години държавата е платила 314 млн.
лв. на притежателите на
лихвоточки.
Компенсациите на притежателите на т. нар. лихвоточки, одобрени за обезщетяване заради загубата
на влоговете в някогашната Държавна спестовна каса и придобили или започнали строителство на жилище и подали искане до
30 ноември 2016 г., ще бъдат изплатени до края на
тази година.
Това става ясно от отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутатите
от БСП Антон Кутев и
Валентина
Найденова.
Притежателите на общо 155 хил.
жилищноспестовни влога получиха право през
2010 г., съгласно определени критерии, да получат обезщетение за изгубените си спестявания. Условието е до 30 ноември
2016 г. те да са закупили
или започнали да строят
собствено жилище, както и да подадат искане за
компенсация.
Кутев и Найденова отбелязват, че в края на 2018
г. са отделени 9 млн. лева за изплащане на компенсации. Притежателите
на още около 2 хил. влога имат да получават обаче от държавата 12,3 млн.
лева. Бюджетът на специалния фонд, от който се

изплащат обезщетенията,
възлиза на 11,1 млн. лева,
т.е. опасенията и на двамата са, че средствата няма да стигнат за заложения краен срок.
Горанов обаче уверява
депутатите, че държавата
ще плати на всички, които
са подали заявление за изплащане на средствата в
законоустановения срок.
Крайният срок - 31 декември т.г., е записан в Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Той беше
многократно удължаван
през последните няколко
години заради системно
недофинансиране на създадения специален Национален компенсационен

жилищен фонд, който е
под шапката на финансовото министерство.
Около 160 000 влога така и не получиха право на
компенсация, защото притежателите им не отговаряха на условията в закона да не са прехвърляли
имот след 1981 г. или да
нямат имоти над определена стойност.
Много от тях изобщо не
подадоха искания за обезщетение заради получени
недвижимости след реституцията. Други около
40 000 влога пък загубиха
шансовете си през 2016 г.,
защото не успяха да докажат покупка или строеж на
жилище.

За коалицията „обединени патриоти” като
за покойници – или добро, или нищо.
Проф. александър
МариНоВ, политолог

КРАТКИ
ВЕСТИ
БВП нараства

През второто тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП)
нараства с 3.3 на сто
спрямо съответното
тримесечие на предходната година и с 0.6
на сто спрямо първото
тримесечие на 2019 г.
според сезонни данни.
Това показват експресни оценки на Националния статистически
институт.
Корупция
Германският икономически всекидневник
"Ханделсблат" отбеляза: "Избуяващата корупция в България
увеличава недоверието към страната, особено във връзка с финансовия сектор".
Предизборни
прогнози

Мая Манолова ще
има 5% преднина пред
Йорданка Фандъкова,
ако се кандидатира за
кмет на София. Това сочат данните от социологическо проучване на "Маркет линкс",
проведено в периода
1-6 август. На трето
място в момента се нарежда кандидатът на
"План за София" Борис
Бонев със 7%.
Изрисуван
локомотив

От Централна гара
София замина уникален по рода си изцяло изрисуван локомотив. Машината пътува
за първи път с бързия
влак № 8613 от София
за Бургас, след което
ще бъде включвана в
съставите на различни
композиции, които пътуват в страната.
Страницата подготви
Маргарита лоЗаНоВа
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Политика
коментираме

Какво свършиха
лидерите на Г-7 в Биариц
Форматът Г-7, стартирал през 1975 г., проведе своята традиционна годишна среща между
24 и 26 август във френския курортен град Биариц, любимо място на европейската аристокрация в края на 19 и началото на 20 век. На нея
присъстваха лидерите на Съединените щати,
Франция, Великобритания, Япония, Германия,
Италия, Канада и Европейския съюз.
Срещата на върха на седемте най-развити индустриални държави се осъществи при засилени мерки за сигурност, като за осигуряване на
спокойствието на лидерите на Г-7 бяха мобилизирани 13 000 души от силите на реда. Въпреки огражденията и ограничения достъп до
региона все пак не мина без протести, в които
взеха участие около 10 000 души, изразяващи
недоволството от все по-нарастващата разлика
между бедни и богати.
Въпреки първоначалните очаквания, че няма
да има обща декларация на участниците в срещата и че тя ще се окаже провал, все пак такава бе приета. В нея се казва, че при дискусиите е проявено стабилно единство между седемте страни, като са постигнати споразумения по
няколко ключови въпроси. Лидерите заявяват
стремежа си към открита и справедлива международна търговия и запазване на стабилността
в световната икономика. В документа се посочва, че Световната търговска организация трябва по-ефективно да защитава интелектуалната
собственост и по-бързо да намира решения на
спорните въпроси между държавите.

По отношение на Иран са формулирани две
цели: да не се допусне Техеран да създаде ядрено оръжие и да се укрепи мирът в региона.
По отношение на конфликта в Източна Украйна лидерите на Германия и Франция се ангажират да организират в близко време среща
на Нормандската четворка с участието на Украйна и Русия.
Във връзка с напрежението в Хонконг лидерите на голямата седморка потвърждават важността на китайско-британската декларация от
1984 г., като призовават участниците в акциите и администрацията на Хонконг да избягват
проявите на насилие.
На срещата бяха отправени обвинения срещу президента на Бразилия Болсонаро за това,
че е дал зелена светлина за унищожаването на
горите в Амазония чрез антиекологична реторика и липса на действия срещу нарушенията
за обезлесяването. Премиерът на Обединеното
кралство Борис Джонсън обяви, че Великобритания предоставя 12 милиона лири за справяне
с пожарите край Амазонка. Останалите страни
пък дават 22 милиона долара.
На срещата бе обсъден и въпросът за връщане към формата на Г-8 с участието на Русия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи с
предложението на френския си колега Еманюел
Макрон да покани Русия на срещата на върха
на Г-7 през 2020 г. в неговата страна.
Британският премиер Борис Джонсън информира лидерите на ЕС по време на срещата в Бииариц, че в случай на Брекзит без сделка предвиденият размер на обезщетението от 39 млрд.
паунда ще бъде намален на 9 млрд.
Независимо от целувките и прегръдките и
размяната на любезности в края на срещата неяснотите около бъдещите отношения на страните от Г-7 остават.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Приятелството му със
забогателия за 12 години политическа кариера
физкултурник е всеизвестно. Нали и двамата са

УСПЕЛИ ХОРА

от една класа, тъй да се
каже.
Сидеров реагира. Но в
нова роля – на клеветник
подмазвач. Ревнува Б. Борисов от останалите членове на коалицията. Подозренията на атакиста,
че Валерката и Цвъки рушат „монолитната” власт,
прозвучаха като стремеж на хлапе от многодетно семейство бащата
да не обича другите. На
подводния гмуркач Волен не може да се отрече умението да се намества близо до парите. Редиците на неговите верни последователи намаляват, но партийните
авоари растат. Съревнованието с Марешки кой
повече да угоди на Бойко печели по точки. Варненският фармацевт има
още на доста мурафети
да се учи. За премиера
е по-важно да е с резервен вариант при разпадане на коалицията. Макар че хваналите кокала
псевдопатриоти за нищо
на света няма да го пуснат
заради някакви си спорове. Ще глозгат до последно. Успеят ли да спечелят
и кметски места, най-вече край морето, защото
там са големите приходи, дори да отпаднат при
следващи избори от парламента, ще има откъде
да сучат. Апропо, не ни
стана ясно как върви разследването с „гениалното
съоръжение” по южната
граница с Турция. Излезе
информация, че са допуснати нарушения, и точка.
Цацаров обикновено не
бърза, щом негови клиенти са представители на

СИЛНИТЕ НА ДЕНЯ

Може би съществува
разколебаване в редиците на гербаджиите. Огромна част от областните и общинските ръководители на тези две структури са хора на Цветанов
и трудно съществуват без
неговото крило. Бойковият чадър е взривоопасен.
Не се знае в кой момент
ще ги изрита за излязла
на светло далавера с обществени поръчки или
облажване с безплатни
суджуци… При реденето на листите се забелязва чистка. Отрочетата на
пристрастения към апартаменти бивш зам.-председател хвърчат като тапи от шампанско. Родината ни е малка и според ревизирания и печален днес
богаташ Иван Костов,
всички сме „братовчеди”.
В Русе, Пловдив, Хасково
напрежението расте.
В столицата обаче
Фандъкова е незаменима! Каквито и глупости да
сътвори, все й се разминава. Мая Манолова е за-

плаха за нея. За да се махне от парламента, „пчеличката Мая”, жилеща го
безжалостно по време на
петъчния контрол, премиерът се съгласи депутатите му да я подкрепят
за обществен защитник.
И си вкара таралеж в гащите. Юристката от Кюстендил яростно и всеотдайно се захвана да брани пострадалите от какво ли не жалбоподаватели и зае водещо място
по рейтинг, догонвайки
президента Румен Радев.
Мандатът й изтича догодина. Което й дава право
и възможност да се срази с Данчето за кметския
пост. В йерархията позицията на столичен кмет е
значително по-висока от
министерската. При първо изследване на нагласите Мая бие създалата
доста хаос бивша учителка с 4 пункта. Като знаем, че агенцията, направила проучването, е от

26, за които то е поносимо. Категорично доволните са само 18 на сто и
37% направо са гневните.
Ако Мая Манолова се яви
на изборите, би получила 48% срещу 40 на сто за
Фандъкова – разликата е
сериозна. Тя е и причината Борисов отново да
прибегне до

СПОРАЗУМЕНИЕ
СЪС СДС

Уточняваме: остатъчният елемент от някогашните сини революционери е незначителна част от десницата. Някои реститутки заблудени все още пускат бюлетини за „лъвчето”. Доста повече са враговете
на ГЕРБ, водени от Радан
Кънев, Христо Иванов,
генерал Атанас Атанасов. Предходният председател на Костовото
СДС – Лукарски, макар и
закотвил се в САЩ, остро критикува обезли-

ПОД СТРОЙ

от работниците на строителни фирми, облагодетелствани от градоначалника, на служителите
в кметствата на районите, членовете на семействата им, от боклукчиите, работещите в детските градини, училищата и
доста болници, свързани с фактора ГЕРБ. Борбата за запазване на сегашното положение ще
е люта, предполагаме –
и щедро финансирана с
нашите левчета, давани
под масата на циганските
барони от Факултето, Филиповци, маалите с незаконни бараки, неплащащи за ток и вода.
Възможно ли е Фандъкова най-после да падне?
В нормални страни само
заради „перките от акули” на знаковата улица
„Граф Игнатиев” това моментално щеше да се случи. У нас не е така. В двумилионната столица около 270 хил. души приемат
управлението на града за
нормално. Второто засега изследване на общественото мнение с пряко
телефонно проучване от
„Галъп интернешънъл” е
показателно. 46% от столичани не са доволни от
развитието на столицата,
56 на сто желаят промяна
в ръководството срещу

кът е непоносим. Зелените площи – разпродадени. Строителството – безогледно. Няма ги чистите улици, с които се хвали Бойко. Препоръчваме
му да слезе от джипа и да
отиде в който и да е краен квартал без канализация, тротоари и осветление. Да избере дъждовен
ден и тогава да дрънка
глупости.
Относно обвиненията
на охранителя, че кампанията ще бъде

ПОДЛА

Корнелия Нинова го
призова да запази спокойствие и да не се бърка в работата на столетницата. Дали член на БСП
ще влезе в надпреварата, или ще подкрепят личност, посочена от инициативен комитет, не го засяга. Гнусните атаки срещу Мая Манолова показват, че ужас е обхванал
общинарите. Измислиха
някакви имоти, прехвърлени незаконно на дъщеря й, и заляха подчинените медии с лъжи. Омбудсманката се защити
блестящо, а политоложката Татяна Буруджиева
чаването на бившата си припомни, че винаги компартия. За наследника му проматната война се обобаче идването на „ко- ръща срещу онзи, който
мунистите” е по-страш- я е започнал.
но от корупцията и шуДали социолозите ще
робаджанащината на излязат прави или не, осБойковите гавази. На- тават по-малко от два меблюдатели на процеси- сеца да разберем. Местте и явленията твърдят, ните избори са специфичче промяната в настоя ни. Но от тях се правят
щия момент е възможна. изводи за дереджето на
Татяна Дончева напри- страната като цяло. То не
мер призовава към все- е добро. Държавният глаобщо обединение, за да ва няколко пъти в изказсе сложи край на „ерата вания, обикновено посГЕРБ”. Убедена е, че пад- ледвали плюене срещу
не ли София, до година- него и съпругата му личдве „бандитското фор- но от Борисов, подчерта,
мирование, узурпирало че е по-важно премиерът
България, ще започне да прави необходимото,
да се срутва”. Тя призо- за да не сме най-беднава и сините да загърбят та страна в ЕС, и да препатологичната нетърпи- крати геноцида на пенсимост към червените. За- онерите.
щото не става дума за
Очакват ни интересидеология, а за нормал- ни събития. Ще има удано решаване проблеми- ри под кръста. Дали ще
те на гражданите. Про- изберем за градоначалпусне ли се шансът, гра- ник или селски кмет чобежът ще продължи.
века, способен да решава проблемите, или отЗагубил
ново ще се подлъжем
САМООБЛАДАНИЕ
по политически алабакакто твърди президен- лизми, зависи от нас. Ситът Румен Радев, Борисов гурно е обаче, че залепроведе среща и подпи- зът на гербаджиите е в
са споразумение с пред- ход и според анализатоседателя на СДС Румен ра проф. Александър МаХристов. На нея не бяха ринов. Не се справят със
допуснати журналисти, задачите издигнатите от
което е показателно. И Б. Борисов на различни
двамата лидери се стра- постове партийци. Те не
хуват от неудобни въпро- са според техните възси. А те са изключително можности, морал и промного. Фандъкова като фесионални качества.
заместничка на партия- Достойните сред тях нета присъства на събитие- ка получат съответното
то и нито отказа, нито по- доверие. Но ги видяхме
твърди, че се стреми към на последната им конпореден мандат. Настро- ференция в зала „Армеението й бе видимо поти- ец” да мълчат като риби
снато. Ремонтите в сто- и босът да ги хока, сякаш
лицата – некачествени и са провинили се тийнейскъпи, продължават да джъри, май те не стават
тормозят хората. Трафи- за нищо.
Подлости ще има – това е безспорно. Но в случая, изглежда, става дума за поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!”.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Крадецът вика:
„Дръжте крадеца!“
приближените до власт
та, цифрата може и да е
по-голяма. При положение че омбудсманката е
предложена от инициативен комитет и е подкрепена от БСП, победата й е почти сигурна. За
мнозинството на общинския съвет обаче ситуацията е по-сложна. Нито
сините, нито червените
самостоятелно ще преодолеят корпоративното
пускане на бюлетини
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До главния реДактор

Уважаеми господине,
Пиша Ви, за да споделя мнението си
за качеството на законите, които се
творят у нас. Напоследък ми се струва, че станаха доста снизходителни
за хора с престъпни деяния, които въз
основа на различни смекчаващи вината обстоятелства ги пускат предсрочно
от затвора.
Скоро
имаше
по телевизията коментар
за мъж,
премазал 4-годишно
момченце, който е осъден за
това на 6 години. Но го пуснали, макар да има да излежава още две години от присъдата. И съдии, и адвокати
обясняват новите разпоредба, че сега имало превъзпитателен период и в
него подсъдимите, които са показали
добро поведение, ги пускали, преди да
изтече наказанието. Значи виновните ги освобождават, а какво остава
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за родителите, загубили детето си?
Това какво ни говори, уважаеми служители на закона? Май вие награждавате, вместо да съдите!
Шестдесетгодишен мъж пък убил
баща си и търсел къде да скрие тялото му. След две години го пуснали от
затвора, че бил възрастен, слаботелесен и прочие.. А с каква ръка е посегнал на стария си баща, та сега ще му
се дава правото да бъде на свобода,
да се храни с тази ръка, да живее в дома, който
баща му е
съградил?
Бил слаб,
не бил опасен и не можел нищо
повече да
направи…
А откъде тогава
е имал сили да убие
собствения си баща?
А акушерката, която посегна на бебето
Никол? Тя и досега отрича да има вина. В домашен арест е – ходи на пазар, живее… А какво ще стане с малката Никол? С каква ръка е посегнала на мъничкото създание, което дори не е имало място, където човек да
го удари?
Мария ВЕликоВа

5

на читателя

героите
АЛЕКО - Почит
пръв към
завинаги

Има нещо символично в това, че в Княжево, в полите на Витоша, в сграда на Братя
Прошек, които правят
прочутата чешка бира и са големи приятели на България,
седем ентусиасти и
верни последователи на Алеко Константинов създават
на 2 август 1899 г.
първото туристическо дружество на негово име. Този жест на
учредителите е знак на
почит и уважение към
едно значимо дело и
живот, отдаден на почина „Изучете България, за да я обикнете!”.
Неслучайно на паметника на Алеко над Княжево са изписани крилатите му думи: „Виж
тая дивна Витоша,
има ли нещо по-красиво от нея в света!“
Пред събралите се на
тържеството по случай
120-годишния юбилей
пред паметната плоча,
окичена с цветя, председателката на дружеството Йонка Димитрова припомни в словото

си историята на създаването му и каква широка гама от проекти е
сътворил Алеко за подема на туризма. Неговото
дело, неговия път трябва да продължим.
Росица Левордашка,
една от най-активните
алековци, спомена колПоЩалЬон
ко прозорлив
и делови
е бил той и че трябва да
следваме неговия завет
– на един истински родолюбец с гражданска
доблест. Иван Захариев
поясни, че в тази сграда,
която е била като кръч-

ма и кафене, е взето решението за учредяване на дружеството след
завръщането на учредителите от излет на
Витоша. Ставри Яначков разказа каква
тежка загуба е нанесена на туристическото движение у
нас от вероломното
убийство на Алеко.
Славка Йотова
прочете статия от в.
„Пенсионери”, 2015
г., по случай 110 години от смъртта на Братя Прошек – 1905. „Те
обичаха и се бореха
за свободата на България, а след освобождението от отоманско
иго – и за икономическото развитие на
страната.”
Присъстващите съвсем спонтанно запяха
в един глас „Песен за
Алеко” на Борис Странски по текст на Пеньо
Кадънков – „Алеко бе
пръв”. Наистина Алеко бе пръв и си остава
пръв завинаги.
Васил сТаНкоВ,
иван ЗаХариЕВ,
софия

ЖеНИ ГУНева - твоРеЦ, БоеЦ И мечтатеЛ
Неотдавна, докато вървях в Морската
градина в Бургас, дочух разговор между
баба и нейното внуче.
Детето разказваше на
баба си, че иска да
скача с парашут,
да лети в космоса, да бъде
откривател!
Момченцето беше развълнувано и
искайки да
въвлече баба си в разговора, я попита:
"А ти, бабо, скачала ли си с парашут?". Бабата уморено
го погледна и каза: "Аз
вече съм твърде стара
за всичко“!
За моя радост животът ме среща и с хора, които живеят вълнуващо и пълноценно. Хора, които са готови да търсят и да
откриват нови хоризонти за своите мечти и смело управляват
флотилията си в непознати води.
Такава е Жени Гунева. Творец, боец и
мечтател. Тя казва, че
е в най-прекрасната
възраст, тази, на която е в момента - на 68 г.
По професия е
строителен инженер
и дълги години е изучавала тънкостите на
занаята с много желание и всеотдайност. След 1989 година професионалният

й път се променя според изискванията на новото време.
Жени започва да изра-

ботва бутикови кожени
изделия за частни клиенти. Тя продължава да
развива и проектантската си дейност, но веднъж
пуснат на свобода, духът
на творчеството и креативността не й дава мира.
Смята, че след като
веднъж човек научи нещо, то трябва да продължи живота си с нови предизвикателства.
Само така движението
е напред и нагоре. След
редица експерименти тя
е завладяна от стъклото,
вместо да си живее като пенсионерка. Докато
търси начини за разнообразяване на уникалните бижута, които прави, се натъква на техниката, наречена фюзинг.
Това е термин за обработено по специа-

лен начин стъкло в пещ
при 750-850° С. Известни са много техники за
топлинна обработка на
стъклото и е въпрос на
фантазия и опит как
ще се комбинират
по подходящ
начин, така
че да се получи ефектен и красив краен
резултат.
Характерното
при работа
с технологията фюзинг е,
че оцветяването,
независимо дали се
прави с отделни парчета стъкло или с бои на
прах, се запечатва вътре
в структурата на стъклото и е невъзможно премахва-

със стъклото тя споделя: „Намерих нещо различно, което може би
съм търсила, но дори
не съм имала смелостта да мечтая. Чувствам,
като че съм намерила
себе си отново“.
Днес тя е студентка
в Националната художествена академия, водена от желанието да
развие уменията си на
академично ниво. Стремежът й към съвършени форми, изграден в
практиката й на инженер, я води към експериментиране на различни техники за обработка
на любимия материал.
Стъклените пластики
на Жени са уникални и
голяма част от тях – многофункционални.
Когато гледам
творбите
й, ся-

нето
му.
Първоначално Жени Гунева експериментира със стъклото като хоби, но постепенно превръща тази
дейност в иновативно
изкуство. За срещата си

каш
каня лятото в дома си.
Изделията от тъмносиньо стъкло носят усещането за развълнувано море и пенливи вълни. Поставени на масичката в хола, стъкле-

ните съдове с техните
ярки багри внасят свежест и приветливост в
пространството. Синият цвят символизира
искреност и лоялност,
това е цветът на небето и морето. Експлозия
от слънце и светлина в
дома предизвикват акцентите в жълто.
За да оставя отворена вратата към тази история, ще ви разкажа
една интересна гледна точка.
Микеланджело, който е един от най-великите скулптори на
всички времена, е считал, че целта на скулптора не е да извае кра-

сиви фигури от безформеното парче мрамор.
Той бил убеден, че вътре в камъка се крие
скулптура, която напира да излезе на бял
свят, и неговата роля
като творец е да освободи тази форма.
Тази малка, но съществена разлика в мисленето прави големия
пробив на таланта. Жени твори толкова красота по метода отвътре
навън, че със сигурност
прави света по-цветен,
вълшебен, отвъд обичайните форми.
ирина лЮЦкаНоВа
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Радости и болки

Подадена ръка

Браво на хората с големи сърца

"С помощта на всички вас
успяхме да съберем нужната
сума за закупуването на видеоЕЕГ апаратура за Клиниката по
педиатрия в Пловдив. Благодарим на всички, които се включиха в каузата ни!", съобщиха
от Асоциацията „Алтернираща
хемиплегия в детството”.
Благотворителната кампания беше стартирана от смолянчанина Антон Кацаров преди близо половин година, а
нужните пари – около 20 000
лева, вече са събрани. С него ще се изследват деца, страдащи от рядко неврологично
заболяване. За него каузата е

лична. Дъщеричката му Елисавета - на годинка и пет месеца, страда от алтернираща хемиплегия в детството. Бащата обяви кампанията две-три
седмици преди рождения ден
на детето си и призова: "Тази
година не искаме подаръци за
Ели. Подарете вашия подарък
на организацията и дайте надежда на всички деца, страдащи от това страшно заболяване", написа тогава в социалните мрежи Антон Кацаров.
Подкрепа за инициативата
му беше оказана от Асоциация „Алтернираща хемиплегия
в детството“, а детската гра-

дина „Родопчанче“ в
Смолян организира
благотворителен базар и спектакъл за набиране на средства.
От община Смолян дариха парите от
продажбата на календар с красиви снимки
от града и околностите му за рехабилитация на детето. Идеята на бащата със закупуването на апаратурата за болницата в
Пловдив е да се спести на други родители с подобна на тяхната съдба ходенето
по мъките. С видеоЕЕГ се изследват деца с различни неврологични заболявания и диагностиката е най-точна. Състоянието на малкия пациент се
наблюдава с постоянен 24-часов видеозапис на поведението му. Апаратура за изследване на такъв вид заболявания
има само в "Св. Иван Рилски"
в София. А Антон и съпругата му София минали през огромни изпитания, докато разберат от какво точно е болно
малкото им момиченце. В началото диагностицирали бебето им с епилепсия и го лекували погрешно.
Браво на такива българи с
големи сърца!
Капка Иванова, Пловдив
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Търся половинката си

Не сме
слугини!
Драга редакция, пиша ви, за да изразя разочарованието си от обявите за запознанства в медиите. Аз съм на 46 г., вдовица. Бях пуснала моя
обява в един вестник. Започнаха да ми се обаждат различни мъже. Видях се с пет-шест души, но
нито един не ми хареса. Голяма част от тях бяха
излъгали в обявите за годините си, други се оказаха женени, но са криели.
Основното нещо, което искаха, е някой да ги
гледа – да им готви и да им пере. Що за наглост!
Жените не сме слугини, а искаме нормални и хармонични отношения с половинките си.
Вече загубих надежда, че ще срещна нормален, симпатичен мъж, който да ме уважава и цени.
Имам някакво усещане, че неволите на прехода у
нас са се отразили на мъжката психика повече, от-

колкото на нас. Неадекватни са като поведение.
Опитах и в различни сайтове за запознанства
в интернет. Оказа се, че и там е същата работа.
Много често зад лъскавата снимка на поредния
левент се крие възрастен господин.
Знам, че на Запад има платени сайтове, които
се наблюдават даже от полицията. Моя приятелка така си намери съпруг в Италия. Всичко беше
точно и коректно. Не е като у нас.
Величка Андонова, София

Съвети на Джейн Фонда, които ще ви подмладят

Джейн Фонда – невероятна холивудска
звезда и жена! Тя е не
само актриса, но и писател, и общественик.
Преди две години
навлезе в осмото си десетилетие с младежка
стъпка и високо вдигната глава. Неведнъж е
споделяла онова, което
прави, за да изглежда
и да се чувства по този зашеметяващ начин!
Събрахме за вас
40 здравни съвета на
Джейн Фонда, които
ще ви помогнат да запазите здравето и мла-

достта за дълго време.
Не е задължително да
ги изпълнявате точка по точка. Дори не
е нужно да започнете
веднага. Тези здравни
правила ще променят
фундаментално живота и начина, по който
се чувствате, ако направите приложението им бавно, постепенно и естествено.
В едно интервю преди време тя казва следното: „На 20 г. се чувствах стара и уморена, на
30 – почти древна. Сега,
когато станах на 80 г., аз

се усещам истински млада, жива и здрава! Не искам да се върна назад, а
да вървя напред!”
Що за нелепо твърдение е, че жените на 80
(и мъжете, разбира се!)
трябва да се чувстват, да
изглеждат и да действат
като стари хора? Ако сме
разумни, можем да запазим младежката енергия
дълго време, така както
е направила и красивата
дъщеря на Хенри Фонда, сестра на Питър Фонда и леля на Бриджит
Фонда.
40 здравни
правила за
всеки ден,
за да бъдете щастливи и здрави
дори когато
сте на 80 г.
1. Задължително изпийте чаша
топла вода с
лимонов сок
сутрин след
пробуждането.
2. Заменете фитнеса с
любов и работа в градината.
3. Поне веднъж на ден
ходете бързо в продължение на 20 минути.
4. Пийте зелен зеленчуков сок (от крас-

тавица, целина, спанак,
джинджифил и др.).
5. Закуската може да
е нещо като лек обяд.
Обядът – като закуска,
а вечерята да се побира
в чаша. И между всичко
това – една купичка със
сезонни плодове и зеленчуци.
6. Всеки ден взимайте по една чаена лъжица
спирулина на прах, разтворена в сок или смути.
7. Заменете кафето с
билков или зелен чай.
Кофеинът, съдържащ

растителни и пълнозърнести храни. Избягвайте
полуготови продукти и
всичко, което съдържа
изкуствени оцветители,
консерванти и други химикали.
9. Всеки може да скача по десет минути на
ден. Нито е трудно, нито
е времеотнемащо.
10. Молете се всеки
ден
11. Осигурете си щастие и мир на душата,
като прегърнете поне
един човек на ден. До-

се в кафето, ви лишава
от ценна енергия, предизвиква стрес и причинява вреда на здравето.
8. Придържайте се
към диета, базирана на

зата на щастието е двойна, ако гушнете дете, дори и да е непознато.
12. Изключете всич-

ки електронни устройства поне за 1 час на
ден.
13. Прекарвайте
време сред природата (правете разходки в
парка или покрай реката или морето).
14. Пийте 2 литра
чиста вода, за да избегнете обезводняването. Всички функции
в тялото зависят от водата.
15. Премахнете храните с високо съдържание на захар от менюто. Като правило те
съдържат и голямо количество
мазнини: бисквити,
млечен
шоколад, чийзкейк и
др. Тези
продукти нарушават
баланса
на кръвната захар, което води до диабет и уврежда цялостното здраве.
Продължава в бр. 38
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Прозорец към света

Островите
Токелау
Има една страна, в която е победил комунизмът.
Това е Токелау.
Жителите му не
притежават лична собственост
и получават
една и съща заплата.

Островите Токелау
- е територията на едноименна
малка държава, разположена почти в центъра на най-големия
океан в света - Тихия.
За да се стигне до тях,
трябва да се преодолеят
хиляди километри.
Най-близкото или
малко по-цивилизовано място е Американска Самоа. Оттук продуктите и предметите
за хигиена се доставят
на островите Токелау.
Следващата най-близка
точка от Голямата земя е
остров Нова Гвинея.
Разстоянието
от него до
атолит е
н а
Т о келау
е 4874
км. За
да стигнете
до
най-близката континентална Австралия, трябва да покриете
5998 км.
Водните пътища
са добре развити до
бреговете на архипелага Самоа. Налице е
основен обмен на стоки между жителите на
острова.
Островите Токелау се
състоят от 3 атола: Атафу, Факаофо и Нукунону. Исторически атолът
Суейнс се е намирал на
територията на държавата, но по административно разделение в момента е част от Самоа.
Островите се състоят
от рифове, покрити с
корали. Общата площ
на страната е 10 кв. км.
Земята се издига на 3-4
метра над водата, а поголямата част от земята
на Токелау е на няколко метра над морското
равнище. Това прави тази малка страна обект на
заплаха от наводнения,
когато поради глобалното затопляне нивото
на Световния океан се
покачи, дори и малко.
Най-големият атол е
Факаофо. Почти през

цялата година тук
живеят около
400 души, а
хората,
които
н е

са
з а ети
в
селскостопанския сектор, възстановяват бетонната язовирна стена, която заобикаля село Фале и развъждат свине.

Второто по
население място е Нунукону, около 200 души живеят и
работят тук. Най-малкият остров е Атафу.

как ЖиВЕЯТ
осТроВиТЯНиТЕ
Почвеният слой на
Токелау е покрит с коралов пясък. Тук растат кокосови палми, пандануси, ядливи трилистници
и малки храсти. Островитяните се занимават
с отглеждане на хранителни култури и риболов. Мнозина са в църквата по цял ден, молейки Всемогъщия да отложи тропическата буря.
Островитяните не могат да очакват продължително спокойно време, тъй като през северозападната част на Тихия океан, достигайки
до островите, се формират тропически бури
през цялата година.
Като цяло животът на
островитяните е споко-
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ен и сигурен. Хората активно контактуват с пътниците. Къщите на жителите на Токелау са една до друга на една ръка разстояние. Това обстоятелство косвено говори за доверие между
местните жители.
Всеки остров
ежедневно се
патрулира от
група полицаи.
Техния
т
персонал
на
Факаофо е
7 души. Полицаите безпристрастно наблюдават гостите и
местните жители, така че всеки да съблюдава поставения тук вечерен час. Съгласно общите правила работният ден приключва в
18:00 часа. В неделя е напълно забранено да се работи.
Ежедневно
от 18:00 до
18:50 ч на
острова
е време
за почивка.
След
него
мо-

литвите се четат в
продължение на
10 минути. От 19:00
часа започва активното време. Жителите го
използват за танци, песни и игри на открито. В
21:00 всички деца си
лягат и в 23:00 часа никой не трябва без основателна причина да излиза.
Веднъж на всеки 2
седмици хората ходят
на нощен обществен
риболов, за да попълнят
запасите от провизии.
След улавянето плячката е разделена между семействата. Равни части
за мъже, деца, жени и
възрастни хора. Освен
това всички островитяни получават една и съща заплата, която се изплаща от правителството на Нова Зеландия. Токелау е страна, където
принципите на комунизма са практически
въплътени. Жителите
се придържат стриктно
към следните правила: цялото материално
имущество принадлежи
на всички и всички островитяни трябва да си
помагат.

П

Роден край

равославната
църква почита
на 8 септември
църковния празник
Рождество на Пресвета Богородица.
Денят, в който се
е родила света Дева
Мария, е един от найголемите християнски празници, известен в народната традиция като Малка Богородица.
Божият промисъл
подготвил постепенно появяването на св.
Дева Мария. В малкия
градец Назарет живели праведните Йоаким
и Ана, които светата
църква нарича богоотци. Били много щедри,
милосърдни. За себе си
изразходвали само една трета от доходите си. Другата трета
жертвали за храма, а
останалото раздавали на бедните.
Всекидневна скръб
помрачавала живота им - нямали деца.
На един от големите
празници Йоаким дошъл със свои роднини
в Йерусалимския храм.
Искал да принесе жертва на Бога. Първосвещеникът започнал да
го укорява, че заради
греховете му Бог не го
благословил с деца. При
това положение той
не бил достоен да принася жертва. Йоаким
се натъжил дълбоко.
Отишъл в пустинята,
където пасяло стадото му. Там прекарал в
молитва и строг пост
40 дни. Вестта за тревогата на Йоаким в Йерусалим стигнала в Назарет до Ана. Тя затъгувала дори повече от
мъжа си. Считала себе
си за причина за бездетството им. И почнала също тъй горещо да се моли на Бога да
я дари с рожба. Веднъж
видяла сред клоните
на едно лаврово дърво гнездо с малки птиченца. Гледката я хвърлила в още по-голяма
скръб:
„Само аз, Господи
– казала тя със сълзи
на очи, – съм мъртва
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принеса роденото от
мене в дар, за да бъде благословено в него
Твоето милосърдие!” И
ето – ангел Господен застанал пред нея и й казал: „Ано, Ано, твоята
молитва е чута. Твоите сълзи капнаха пред
Господа. Ти ще родиш
благословена дъщеря,
заради която ще бъдат
благословени всички
земни родове. Чрез нея
ще бъде дадено спасение на целия свят. Ще
я наречеш Мария. ”
Щастливите съпрузи се срещнали в Йерусалим. Разплакали се и
принесли заедно жертва в храма.
Храмов празник
чества един от найзнаковите български
православни манастири – роженската
света обител „рождество богородично“. По традиция на
празника на манастира се изнася за литийно
шествие чудотворна-

дица в беда или тежка
работа.
Стопанките приготвят празнична пита. Не трябва да шият и тъкат, за да не се
разболеят децата.
На Малка Богородица жените носят дарове в църквата – ризи, кърпи, престилки,
чорапи, и ги поставят
под иконата на света
Богородица, отрупана с цветя. Според народния обичай се вари
жито, то най-напред
се носи в черквата, за
да се опее и благослови, след това се раздава за здраве.
Този християнски
празник е и един от
най-предпочитаните
за кръщенета и сватби. Провеждат се събори из цяла България.
Между двете Богородици се пресаждат и
размножават повечето пролетни многогодишни цветя и храсти.
Тогава жените обредно берат
богородиче, богородична трева,
или
див босилек. С него свързват „женския период“ и с
китка от
тревата,
натопероженският манастир "рождество богородично"
на във вои безжизнена. Цялата та икона на Роженска- да, се правят бани при
природа те просла- та света Богородица.
„женски“ болести.
вя със своите плодове.
Според българските
В българския нароВсички се радват на традиции Рождест- ден календар рожденисвои деца. Само аз съм во на Пресвета Бого- ят ден на света Богобездетна като безвод- родица се отбелязва родица съвпада с ражна пустиня… Господи, предимно от жени, за дането на новия аграчуй и мене. И аз ще ти да им помага Богоро- рен сезон.

2
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Сертификат от "Гинес" за "Излел е Дельо хайдутин"

Н

ародната певица от Пловдив
Смиляна Захариева би досегашния рекорд по гласовитост за Книгата на Гинес. Записът с изпълнението й на народната песен "Излел е Дельо хайдутин" беше направен през есента

на миналата година при специални условия - хоризонтално и вертикално отстояние на измервателния уред от изпълнителката. Друго
условие от "Гинес" било певицата
да не впръсква нищо в гърлото си
и по тази причина Смиляна не пи-

ла дори вода.
Записът бил изпратен до комисията на "Гинес" за потвърждаване на рекорда и записване в Книгата на рекордите. Дългоочакваната вест с придружаващия я сертификат е пристигнала
на 18 юни т.г.
Смиляна Захариева задържала гласа си в най-мощната му фаза 5 секунди, а според изчисленията на проф.
Чушков, участник в проекта, в главата на изпълнителката мощността на
гласа й е била цели 153.8 децибела.
Измервателният уред в студиото отчел 143,8 децибела.
"Беше много трудно, защото изискванията на екипа на Гинес бяха много сурови. Първоначално искаха това
замерване да се направи в отворена
среда, но аз им обясних, че да крещиш
и да пееш е различно, защото в пошумна среда уредът не може да отчете прецизно. Звукът има характерис-

П а з и т ели н а
вековно наследство
В „Ритъмът на лятото“ се пренасяме
в Родопите, където
младите хора продължават да растат
и живеят с народната песен и нейната
магия въпреки технологичните времена, които владеят съвремието ни.
Един от тези млади хора е 14-годишната Мария Бечева
от Чепеларе, която през 2015 г. на
Събора на народното творчество в
Рожен космическата Валя Балканска
обяви за своя наследница. Понастоящем Мария учи народно пеене в НУФИ „Широка лъка“.
Още с първата си
поява на сцената на
читалището в Чепеларе, тогава
на 4 годинки,
талантливото момиченце приковава
публиката и я
оставя със затаен дъх със
своето изпълнение. Всяка
нейна изява
предизвиква искрено
възхищение
и възторг от
таланта й. В
родния й град
всички я наричат Славея
на Чепеларе.
От
централната сцена на Роженския събор
и тази година прозвучаха изпълненията на знаменитата Валя Балканска

и нейната достойна наследничка Мария Бечева от Чепеларе.
Откривател и първи учител на Мария
Бечева е виртуозният

майстор гайдар Илия
Учиков, който е и ви-

наги до нея на сцената. Той е основател
и ръководител на ансамбъл „Орфей“ от Чепеларе с идеята ревностно да пази и популяризира старинния изпълнителски стил
на родопската
музикална традиция. С такива
намерения през
2007 г. Илия събира заедно деца, младежи и
възрастни, за да
представят родните си песни,
хора и местни
носии в техния
изначален вид.
Създава и школа по гайда за
млади таланти.
Индивидуално
се занимава с
гласовити солисти за техните
сценични изяви по фестивали и конкурси,
които пеят под
неговия гайдарски съпровод.

Като изкусен гайдар
той влага умения и талант и в изработването на каба гайди.
От години поддържа
работилница за гайди
в Чепеларе, към която
проявяват интерес и
някои от неговите ученици. Илия Учиков е
привлечен от звука на
родопската гайда още
като дете и на 10 г. вече опитва да я овладее.
Сигурно и роднинството с прочутия гайдар
Дафо Трендафилов, по
майчина линия, е повлияло да се посвети на този инструмент.
Открил заложбите на
малкия Илия, още приживе именитият гайдар обявява: Илия ще е
моят наследник в свиренето.
А този завет Илия
продължава всеотдайно и с много любов
да следва като музикант, художествен ръководител и пазител
на вековното фолклорно наследство от Родопите.

тиката да се качва нагоре", разказва
певицата. Най-любопитното в цялата
история е, че певицата сама признава, че преди замерването се допитала
до астролога Ивелина Рускова, със запитването на коя дата според звездите гласът й ще е в апогея си. Така била определена датата 27 септември.
Смиляна е от Пловдив, завършила е музикалното училище в Широка
лъка, а след това - Музикалната академия. Избират я в „Големите български гласове" под диригентската палка
на Здравко Михайлов и тръгва на турнета по света. "И чужденци, и българи
настръхваха и се стичаха сълзи, когато пея" - това изненадва Смиляна, но
и малко по малко я отвежда към мисълта за опит за рекорд.
Когато получава сертификата, се
разплаква. А днес казва: "Най-хубавото е, че Родопите още веднъж полетяха."

Тайната "Българе"
В началото на есента именитият хореограф
Христо Димитров подготвя специален подарък
за феновете на българското фолклорно наследство и най-вече за почитателите на изкуството
на Национален фолклорен ансамбъл "Българе".
Деня на своя 50-годишен юбилей - 7 октомври
2019 г., създателят и продуцент на емблематичния ансамбъл ще отбележи с уникален двучасов
бенефисен спектакъл в Зала 1 на НДК.
Преди това събитие на 11 септември от 20:30
часа на сцената на Античния театър в Пловдив ще
се състои предпремиерата на спектакъла. Юбилярят неслучайно е избрал да сподели събитието с
пловдивчани, сред които са много негови колеги и приятели. Христо Димитров завършва своето висше образование в АМТИИ-Пловдив в специалност "Хореографска режисура" и градът под
тепетата заема специално място в сърцето му.
Тайната "Българе" - седем неразказани истории, е озаглавил разказа за делото на живота си
доказаният творец, който и сега е автор на сценария, режисурата и хореографията. Зрителите
ще проследят най-доброто, представено през годините от Христо Димитров и ансамбъл "Бълга-

ре", в седем сценични картини. Освен историята
на създаване на всяка от картините присъстващите ще станат съпричастни и към интригуващи
моменти от биографията на ансамбъла и на неговия ръководител.
"На този бенефис за последен път ще изляза
на сцената да танцувам като участник в спектакъл. Приходите от двете представления ще внеса във фонда за реализиране на новата ми идея
- предстоящото грандиозно шоу по мои сценарий и режисура, предназначено за европейската
и световната сцена. Това ще е спектакъл с широко международно участие, в основата на който,
естествено, ще е ансамбъл "Българе" - открехва
леко завесата към новите си творчески търсения
Христо Димитров.
Билетите за предпремиерата на "Тайната "Българе" - Седем неразказани истории" в Пловдив на
цени от 20, 30, 40 и 50 лв. са вече в продажба на
касата пред общината.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Любими сериали

Непокорната Жади
от „Клонинг” днес

Мнозина си спомнят
красивата и непокорна
Жади от култовия бразилски сериал "Клонинг". Историята на момичето, което се изправя срещу традициите в
името на голямата любов, бързо успя да спечели зрителите.
Всяка вечер хиляди
българки пускаха телевизорите, за да се потопят в един далечен
свят и да съпреживеят
поредното изпитание,
което младата бразилка трябва да преодолее,
за да се реализира като
личност.
Ролята на Жади бе
изпълнена от актрисата Джована Антонели.
След края на популярния сериал Джована
се сдобива със светов-

на слава.
Участва в
няколко
успешни
проекта,
освен това се пробва и като
телевизионен водещ.
Актрисата е родена в Рио
де Жанейро и е дъщеря на
Хилтън
Прадо и
танцьорката Суели Антонели. Има брат - Леонард. На 11-годишна
възраст участва в аматьорска постановка и от
този момент сцената се
превръща в неразделна
част от живота й. Три
години по-късно прави дебюта си в телевизионно шоу като водеща. А на 18-годишна възраст участва в сериала
"Тропиканка". Въпреки
че ролята й е второстепенна, с този сериал изгрява звездата й на актриса.
Джована получава
покана да участва в музикалната продукция
“Исус Христос Суперзвезда”, където влиза в
образа на Мария Магдалена.
Сериалът "Клонинг"

36

Български

я превръща в световна
знаменитост. Теленовелата е излъчена в повече от 90 страни. Въпреки факта, че снимачните условия в Мароко са
изключително трудни,
актрисата се справя отлично с ролята си. По
време на сериала Антонели започва любовна афера с колегата си
Мурило Бенисио, който изпълнява ролята на
Лукас. Връзката им продължава и след края на
снимките. Джована забременява и дарява Мурило със син. За съжаление малко след раждането на детето двамата
се разделят.
Личният живот на
красавицата не отстъпва по нищо от бурните
страсти в бразилските
сериали. Зад гърба си
Антонели има четири
брака, два от които не
са официално регистрирани. От втория има син,
а от последния - две дъщери близначки. В момента Антонели е съпруга на режисьора Леонардо Ногуейра.
През март тази година актрисата навърши 43 години. От образа на Жади няма и следа.
Звездата е сменила кардинално имиджа си и вече е блондинка. За годините си тя изглежда изключително - с възраст
та външният вид на актрисата става по-хубав
и интересен.
Антонели продължава да се снима активно
и да играе в театъра, а
всяка свободна минута
посвещава на двете си
красиви момиченца.

свят
КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Грижи за суха коса
Сухата коса ще ви се отблагодари за истински въздушни бани,
особено когато е топло и ги правите навън. Не използвайте сешоар,
а оставяйте косата да изсъхне естествено. Смес от едно яйце и кисело мляко може да нанасяте върху скалпа веднъж седмично – това
ще даде блясък и виталност на косите ви. Всеки път след баня може
да измивате косата си със смес от
две супени лъжици лимонов сок,
разтворени в един литър вода. Избягвайте да ползвате стилизиращи
продукти като маша и преса. Вместо това може да се завърнете към
ролките за коса. Ако все пак се налага да ползвате сешоар, нагласете
струята на хладен въздух.
Топлина за
скалпа. За тази цел е препоръчително
да използвате смес от натурално масло, горчица и
зехтин,
която да втривате в скалпа си.
За по-добър
ефект може леко да затоплите олио предварително, след
това да масажирате скалпа
за около 30 минути със сместа. Така престоява около час и половина върху увита с кърпа коса. Тази
процедура е препоръчителна за суха коса, тъй като я прави силна и
гъвкава.
Използвайте натурални продукти. Козметиката за суха коса
трябва да е максимално щадяща и
лишена от химичен състав. Освен

Голямоконарската Райна Княгиня
От стр. 1
Най-после, след упорити седемгодишни съпротивителни действия срещу
несправедливите решения на
Берлинския конгрес от 1(13)
юли 1878 г., взети след освобождението на България от турско робство,
знамето на Съединението на Източна Румелия и Княжество България е развято. Извезано е с много любов
и вяра от годеницата
на Продан Тишков –
предводител на въоръжения отряд, насочил се от с. Голямо Конаре (днес гр.
Съединение) към
Пловдив. Името й е
Недялка Шилева.
Днес до нас е стигнала оскъдна информация за жените, взели
дейно участие в годините преди и по време на Съединението, но се знае, че те
не са били никак малко. Въпреки че повечето от тях не са умеели да въртят оръжия както мъжете
си, факт е, че има и такива, които тръгнали
рамо до рамо с тях като част от четите – въоръжени заедно със своите деца, нахъсани и обнадеждени. В името на една велика цел – обединението на
българските земи. Това е една от малкото победи в
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българската история, преминала без кръвопролития и жертви, но не и без изпитания, самолишения и твърда ръка. Да си спомним за едно от женските имена с най-силно присъствие, оставило незаличима следа в историята на Съединението
- Недялка Шилева. Младата учителка е едва 18-годишна, когато по молба на своя годеник
Продан Тишков, по-известен
като Чардафон, ушива революционното знаме, използвано при обявяването на
Съединението на Княжество България с Източна
Румелия. Застанала редом
до 326 мъже, със знамето
в ръка, тя била единствената жена в четата, предвождана от Тишков, тръгнала от Голямо Конаре до
Пловдив по пътя към осъществяването на Съединението.
Дни преди 6 септември на
художника Георги Данчов е поръчано да изрисува лъв върху
знамето на четата, а Недялка изписва върху него с блажна боя патриотичните призиви "Съединението
прави силата" и "Долу Източна Румелия",
както и Каравеловия стих: "Аз не вярвам, че калугер ще спаси раята. Свободата не ще екзарх, иска Караджата!" На нея принадлежат и думите: “Не
ви е срам, стари мустакати мъже! Погледнете на
мене, която съм слаба жена, най-млада между вас!”

натурални продукти за коса може
да си приготвяте шампоани и маски сами у дома.
Отделете белтъка на яйцето и
го смесете с една чаена лъжичка
мед. Нанесете върху измита с топла вода коса, оставете да действа за 10 минути, след което я измийте с хладка вода, ако се налага
и с шампоан.
Билките на прах също може да
използвате вместо сух шампоан:
шикакай, прах от сапунени ядки и
амла са билки, които имат измивно действие върху косата. Може да
ги купите от билковите аптеки, да
смесите по една равна лъжичка на
прах от всяка билка. Добавете мал-

ко гореща вода и пригответе каша, която престоява няколко минути върху главата. Нанася се на
суха коса най-напред върху скалпа, а остатъците от сместа се смесват с балсам за коса и се нанасят по
дължината. Престоява 15-30 минути, а под душа се прави допълнително лек масаж на скалпа и се изплаква обилно с вода.

Повод да ги изрече е страхът, който предизвикват шумовете, които достигат до четата в мрака по пътя към Пловдив, наподобяващи тътен.
Изплашени, всички залягат в тревата около пътя.
Не и Недялка. След свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич на 6 септември 1885 г.
на младата участничка се пада честта да бъде ескорт на Кръстевич. Тя се качва до него във файтона, облечена във въстаническа униформа и със
сабя в ръка. Така го съпровожда из целия град и
по-нататък по пътя му за с. Голямо Конаре. Файтонът преминава през града пред погледите на
всички. Той трудно си пробива път през насъбралата се тълпа, но все пак достига до своята цел.
Благодарение на смелостта и всеотдайността,
които тази млада жена проявила по време на сюблимните събития около обединението на българските земи, съвременниците днес я наричат
Голямоконарската Райна Княгиня.
През същата 1885 г. тя се омъжва в Казанлък
за Продан Тишков. Раждат им се две деца – Свобода и Любен. Техният брак продължава 10 години, когато двамата решават да се разведат. През
следващите години Шилева продължава да работи като учителка. Един от учениците й в София
разказва за нея: „Ние я познавахме като г-жа Чардафонова, а някои скришом й казваха Чардафонката… (Тя) не се уплашваше от нищо, беше твърда жена. Знаехме, че ни обича, но не беше щедра на ласки, рядко се усмихваше, понякога дърпаше ушите на някого, друг път дори ни попляскваше…” Недялка Шилева става дарителка на
БАН, Народната библиотека, „Св. св. Кирил и Методий” и на Военноисторическия музей, с което
засвидетелства голямата си любов към родината си. Завещава и втория етаж от родната си къща в с. Голямо Конаре. Умира в София през 1959
г. на 92-годишна възраст.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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ÑÀËÀÒÈ Â ÁÓÐКÀÍÈ
Дóíавñка

септември е месецът на зеленчуково изобилие, когато всяка добра домакиня приготвя зимнина по свои рецепти. в подборката, която публикуваме,
със сигурност ще намерите нещо, което
ще ви хареса и с вашите усилия ще присътства на
зимната трапеза.

“Ðîïîтаìî”
Продукти: 1 кг зрял боб
(сварен), 1 кг моркови, 5
кг домати (сгъстени или 1
буркан готово сгъстено доматено пюре), 2 кг печен и
обелен пипер (нарязан на
парчета), 1/2
ч. чаша
олио, 2
буркана
кисели
краставички.
Приготвяне: Морковите се
обелват и се нарязват на

Îт çеëеí áîá
кубчета.
Изпържват се в олиото, прибавят се пиперът,
бобът, пюрето и накрая
краставичките, нарязани
на кубчета. Подправя се
със сол
на вкус.
Запечатва се и се
стерилизира 30
мин. Салатата е
подходяща като гарнитура за риба
и всякакъв вид меса.

Продукти за саламурата: 1
литър оцет, 1 ч. ч. сол, 1 ч. ч. за-

Îт кîрíиøîíи

Трябва да поврят около 5
минути. На края на варенето се прибавя ситно нарязаният копър.
Веднага се затваря в буркани.
Обръщат се надолу с капачката и
се оставят да изстинат, след което се съхраняват на хладно място.

Продукти: 2 кг по-едри корнишони,
400 г лук, 400 г червени чушки, 300 г
вода, 300 г оцет, 200 г захар, 2-3 лъжици сол, връзка копър.
Приготвяне: Краставиците, лукът
и чушките се нарязват на тънки дълги лентички и се разбъркват добре. Продуктите за маринатата се слагат да заврат.
После се прибавят зеленчуците.

Кüîïîîëó

хар и 1/2 чаена чаша олио.
Приготвяне:
Шест килограма зелен боб се сварява
в безсолна вода, изцежда се и се охлажда.
Реди се в буркани - ред боб, ред копър и чесън. Залива се със саламурата, която предварително се сварява и
се охлажда. Бурканите се стерилизират 30 минути.

Áîáеíа (2)

Áîáеíа
Продукти: 2 кг печени червени чушки, 1 кг
сварен салатен боб, 1 кг моркови (сварени в маринатата), 2 буркана кисели краставици, 2 буркана грах, 2 буркана доматено пюре (може и лютеница).
За маринатата: 1 винена чаша захар 1 винена
чаша оцет, 1 винена чаша олио, 2-3 супени лъжици сол, черен пипер по желание (може и на зърна, може и смлян).

Продукти: 4 патладжана, 8 чушки капия,
може и червени, 8 скилидки чесън, 1,5 ч. ч.
олио, 2 с. л. оцет, сол на
вкус.
Приготвяне: Чушките и патладжаните се
опичат, обелват се и се
нарязват на дребно. Почистеният чесън се нарязва на ситно. В отделен съд се смесват чесънът, част от солта и мал-

Продукти: 6 кг зеле, 3 кг
моркови, 2 кг чушки (селски
или капия, да са сладки), 2 кг
зелени домати, 1 китка керевиз, 750 г оцет, 500 г захар, 500 г олио, сол на вкус.
Продукти: Всички продукти се кипват и като изстинат, се прибавят 40 счукани аспирина и се залива
салатата. Насипва се в буркани, без да се стерилизира.

ко оцет. Сместа се добавя към нарязаните чушки и патладжани и всичко се разбърква. После
се прибавят олиото, останалата сол и оцет, като непрекъснато се разбъркват.
Получената зимна салата се затваря в бурканчета. При сервиране
може да се добави ситно нарязан магданоз и
маслини.

Ãръцка
Продукти: 2,5 кг патладжан, 2
кг пиперки (червени и зелени), 5
ябълки, 1 ч. ч. олио, 1 ч. ч. оцет, 1 ч.
ч. захар, 3 глави чесън, сол на вкус.
Приготвяне: Патладжанът се
сварява цял, след това се обелва
и се нарязва на парченца. Пиперът се опича, обелва се и се нарязва на парченца. Ябълките се
обелват, нарязват се на парченца
и се пържат в олиото. След това се
смесват всички продукти. Пълнят
се в бурканчета. Стерилизират се
10-15 минути.

Приготвяне: Всички продукти се нарязват и
се объркват. След това салатата е готова за консумация. Затваря се в буркани и се вари 15 минути. А ако се добави в бурканите и риба скумрия,
нарязана на парчета, тя става още по-вкусна. С
рибата бурканите се варят 2-3 часа.

Îт тикви÷ки
Продукти: около 4 кг тиквички, 1 кг праз лук, 4
-5 глави чесън, 800 г вода, 500 г оцет, 400 г захар,
сол на вкус, обикновено 7 – 8 лъжици, черен пипер, бахар, връзка копър.
Приготвяне: Тиквичките и лукът се нарязват на
дълги тънки клечици (може и на дребни кубчета).
Обелва се и се нарязват на тънко 4-5 глави чесън.
Всички зеленчуци се разбъркват. Слага се маринатата да заври. Прибавят се тиквичките, празът
и чесънът и се варят 5 минути, докато не променят цвета си. Прибавя се ситно нарязаният копър.
Сваля се от котлона и веднага се напълват бурканите (най-лесно става при буркани с винт). Веднага се затварят плътно и се обръщат с капачката надолу. Като изстинат, се прибират на хладно място.

Продукти: 0,5 кг зрял боб, 0,5 кг корнишони,
0,3-0,4 кг моркови, 0,5-0,7 кг камби, може и чушки
– зелени и червени.
За маринатата: 3-4 с. л. захар, 1/2 ч. ч. олио, 3-4
с. л. оцет, 1-2 с. л. сол.
Приготвяне: Количествата зеленчук може да
се комбинират по желание – от едно в повече, от
едно в по-малко. Това е за половин доза, която се
събира в една голяма тенджера при объркването
с маринатата.
Бобът се сварява само във вода почти до готовност и се изцежда от водата. В голяма дълбока тенджера или тава се сипват всички продукти за маринатата и се слага на огъня да заврат и да започне да се стопява захарта и солта.
Зеленчуците се почистват, измиват се и се нарязват на колелца и парченца. В кипналата марината се
слагат първо морковите за няколко минутки, като
постоянно се бърка, добавят се краставичките, пак
за няколко минутки, докато променят малко цвета
си, после чушките. Накрая се изсипва свареният боб
и се обърква добре, за да се смесят всички зеленчуци и маринатата, като се внимава да не загори.
Опитва се на вкус – добавя се някой от продуктите от маринатата до получаване на желания вкус.
Сипва се в сухи бурканчета и се запечатва.

Ëîвджиéñка
Продукти: 3 кг зеле, 2 кг зелени домати, 1 кг зелени чушки, 2 кг моркови, 2 кг корнишони, целина, копър, магданоз, 40
мл оцет, сол, черен пипер, бахар, дафинови листа.
Приготвяне: Почистете зелето от връхните листа и го
нарежете на ивици. Доматите
нарежете на кръгчета, чушките почистете от семките и ги
нарежете на ивици. Нарежете
морковите. Изберете по-млади
краставици и ги нарежете на

кубчета. Нарежете целината и
магданоза. В подходящ съд размесете и разбъркайте всички
зеленчуци и ги посолете.
Във всеки буркан слагайте по
30 мл оцет, 3-4 зърна черен пипер, 1-2 зърна бахар, късче дафинов лист и 1 цвят от копър.
Напълнете бурканите плътно,
докато отгоре се появи сок.
Затворете с капачки и стерилизирайте 20 мин.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Ôëîêñ - áèæó â ãðàäèíàòà
Често в градините виждаме да
се извисяват, събрани в туфички,
красиви цветове с разноцветни багри, които красят дворовете. Кои
са те? Това е растението с особеното име флокс. Кичестите му туфи и ароматните му цветчета го
правят истинско бижу в градината.
Какво трябва да знаем, за да си отгледаме флокс.
Флоксът е ароматно и красиво
растение, което се среща в градините като украса на бордюри и алпинеуми.
Расте до късна есен в бяло, синьо, розово и червено. В градинските центрове може да намерите едногодишни и многогодишни видове.
Освен това растението е студоустойчиво, така че няма да имате
проблеми при падането на температурите.

Поливане

Флоксът се нуждае от редовно
поливане, така че почвата да се под-

държа влажна. Пресъхването може
да е пагубно за растението. Важно
е обаче да не мокрите листата, защото ще загният.

Светлина

Подходящо място в градината за
флокса е шарената сянка. Но имайте предвид, че флоксът обича светлината, така че южните и западните
изложения също са подходящ избор
- бягайте от севера.

Почва

Флоксът изисква богата на минерали глинеста почва. Хубаво е също
да е добре дренирана и рохкава, за
да предпазите корените от загниване. Важно е на 3-4 години да разделяте туфите.

Размножаване

Размножаването при флокса става по няколко начина. Вариант 1 чрез семена, които посявате през
май. Вариант 2 - чрез вкореняване
на резници през лятото.

ЗаБЕлЕЖка
Не дръжте флокса на течение. Винаги отстранявайте прецъфтели-

Ïîäãîòîâêà íà îâîøêèòå

Подгответе почвата за новите
овошки и оформете короните на
младите дръвчета. Ако имате намерение през октомври да засаждате нови овощни дръвчета, е добре да обработите два пъти определените за засаждането им места, а по възможност и около тях с
подходящ препарат срещу почвени вредители. Засадените през есента декоративни дръвчета и цветни/плодни храсти се вкореняват и
адаптират много по-добре, тъй като през есента земята все още е топла, слънцето е достатъчно силно, а есенните дъждове напояват дълбоко почвата.
Септември е месецът, през който трябва да про-

ведете сезонната резитба на младите дръвчета с
буйно развиваща се корона или пък на дръвчетата, чиято корона е значително сгъстена. Прави
се след събиране на плодовете.

Ìèìóëóñ - ìàéìóíñêà ìóöóíêà

Мимулусът е цвете,
чиито кадифени съцветия с багрите на лятото
украсяват всички кътчета на градини, балкони,
тераси. Този род може
да се похвали с над 150
разновидности. Мимулус, или хавайка, е идеално растение за отглеждане на балкони
и градини. Основното предимство
на вида е, че той
цъфти много дълго време. Съцветията под формата на камбанки
могат да бъдат в
ярко жълти или
кафеникаво-червени нюанси, допълнени от цветни
петънца.
Много красиви и
елегантни са кардиналният, двойният и
тигровият мимулус.
Мимулус принадлежи
към семейство Норичникови. Родното място
на цветето е Северна и
Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия, където в дивата природа
се среща на влажни блатисти места. В природата цъфтят през пролетта

и есента, а през лятото,
по време на суша, те са
в покой. Стъблото може да

достигне височина до 70
см, има изправени и
пълзящи видове. Името
мимулус е поради приликата му с маймунско
лице.

Всеки може да отглежда мимулус, найважното е да
се при-

към

държа
някои

правила:
Сеитбата се извършва в края на февруари или началото на
април. Температурата

в помещението, където ще расте мимулусът,
трябва да бъде поне +18
градуса;
Почвата трябва да
е леко кисела и добре
навлажнена;
Мимулусът обича светлината, така
че семената трябва
да бъдат снабдени с достатъчно
естествена светлина;
След като
семената са засадени в контейнер, той може да бъде покрит с прозрачно фолио или
стъкло;
Поливането
на разсада става
само с пръскачка.
Откритото слънце вреди на растението.
Ако условията в градината са подходящи за
мимулуса, тогава скоро
растението ще се размножи самостоятелно.
Но все пак е по-добре
особено ценни видове
да се размножават вегетативно – със зелени
резници.

те цветове, а през есента отрежете
стъблата на 10-12 см височина, за да
ги подготвите за следващата година.

Ñ ãðèæà êúì
ðåêîëòàòà
Септември е важен
месец за градината. Докато в цветната градина почти няма друга
работа, освен да се наслаждавате на есенните цветове, в зеленчуковите и овощните градини има какво да се
прави - настъпва периодът на събиране на
реколтата.
опадалите плодове през септември не
бива да угниват под
дърветата. Тъй като в
повечето случаи това
са червиви плодове,
съществува опасност
техните ларви да изпълзят в почвата и да се
превърнат в какавиди,
откъдето ще плъзнат
още по-масово през
следващата година. По
възможност събирай-

те всеки ден окапалите.
Може да ги използвате
за мус или желета. Ако
останат по-дълго време по земята, придобиват земен дъх и развалят вкуса на крайния
продукт.
Плодовете имат
три вида зрелост: беритбена, консумативна и физиологична. Беритбената зрелост се
достига, когато плодовете са завършили
своя растеж. Но при та-

зи зрелост не всички
са годни за консумация, защото още не са
придобили характерните за сорта си вкусови качества, цвят и
аромат. Когато ги придобият, се счита, че са
достигнали консумативна зрелост. Физиологичната зрелост настъпва, когато потъмнеят семената на плодовете. Постарайте се
да определите найподходящото време
за събирането на плодовете.
Ябълките събирайте с дръжките, защото мястото на дръжката е един от отворите,
през които в нея могат
да проникнат гнилостните микроорганизми.
Дюлите се събират
б е з
дръжк и .
Върху
клончето,
което
носи
плода
на дюлята,
се намират
плодните пъпки за
следващата година.
Не бива да оставяте заболелите плодове на дървото. Отстранявайте и тях, защото там продължават
да се развиват причинителите на болести и
вредители и да се задържат по дървото.
След прибирането на
реколтата е желателно
да се направи още едно
поливане на овощните
дръвчета.

Страницата подготви Уляна ПеТКоВа
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9.IX. и развитието на България

Трудно е в една ста- подклажда и поддържа
тия да се изредят и най- постоянно идеологичесхематично историче- ския и социалнопсихоските приноси на Де- логически огън.
вети септември (1944 г.)
Огромното историв развитието на Бълга- ческо значение на Дерия. Особено като се вети септември се дълима предвид, че няма жи преди всичко на редруга историческа да- алните материално-техта, която да е толкова нически, научно-техобилно и интензивно, нически, социалноемоционално злобно икономически, соции ненавистно отрича- алнокласови и социна, оплювана и клеве- алнокултурни поститена, грубо манипули- жения. В това отнорана и фалшифицира- шение социализмът
на в продължение на (1944-1989 г.) предпоследните 30 години ставлява историчеот доминиращата ин- ски връх в развитиеформационно-пропа- то на България. Става
гандна машина на кри- дума за своеобразен
минално-приватиза- нов (най-значим и за
ционно формираната съжаление последен
компрадорско-олигар- в демографсконацихическа буржоазия и онален план за бълогромната армия ней- гарите) не само социни политически, иде- ално-икономически,
ологически и клиент- но и социално-кулско-чиновнически слу- турен „златен век”
ги. С всички възможни (или по-точно полуне само информацион- век, който се равнява
но-идеологически, но на два и даже повеи административно- че от два века от разуправленски, правно- витието на западниполитически и силово- те страни). За това е
репресивни средства, достатъчно да се пов това число например сочи, че след Девети
чрез най-новите опи- септември 1944 г. поти на ГЕРБ да подмени вечето региони и слоисторията в учебници- еве (с абсолютно прете за децата, за да за- обладаващо селско наличи всеки позитивен селение) извършват распомен за тази дата (и дикален цивилизациосоциализма) в съзнани- нен преход. Това е исето им. За да създаде торически скок, който
изкуствено и грубо тен- намери израз в пълна
денциозно в съзнание- ликвидация на повето най-вече на млади- че от 60-70% неграмотте поколения образа на ност и крайна бедност,
някакъв „зловещ кому- тотална здравна и социнизъм” като „черна дуп- ална мизерия, дълбока
ка” в родната история.
класова и културна проВсъщност постоян- паст между богати и беният и растящ идео- дни.
логически и социалЗа исторически
нопсихологически вой
кратък срок
срещу 9 септември и
от 30-40 години
социализма сам по сеБългария се издига
бе си говори за тяхнаот
средновековното
та изключителна значиравнище
на дървеномост. Ако не бяха истото рало до атомнарически значими и найважното - толкова опас- та енергия, космическите полети и кини за олигархията, тя и
бернетиката.
нейните политически
и информационно-идеологически жреци нямаше защо да полагат толкова големи усилия и да
харчат огромни
средства за заличаването им от
паметта на хората. Тъкмо историческото величие
на тази дата и на
социализма и па- Завод „Стомана“ - преди...
ническият страх
на новата олигархия, че
Един гигантски истоспоменът за социалис- рически подвиг, извъртическата революция, шен, в това число, и от
социална справедли- наследниците на същивост, социално равен- те онези изнемогващи
ство и социална сигур- преди Девети септемност може да доведе до ври 1944 г. от непосивъзкръсването им и от- лен примитивен труд,
немането на заграбени- жестока експлоатация
те богатства, я кара да и неимоверна социал-

на мизерия, тотална неграмотност и малокултурност български селяни.
Българският социализъм извършва с бързи темпове индустриализация и аграрно-промишлено коопериране
на селското стопанство.

рантира пълна трудова
заетост - важен показател не само за икономически прогрес, но и за
максималната социална сигурност и стабилност. Постига значителен научно-технически
и информационно-технологичен напредък,

Създава модерна тежка
промишленост - машиностроене, металургия,
химическа индустрия.
Електрифицира цялата
страна (включително
с атомна енергетика).
Многократно разширява и издига техническото и технологичното равнище на леката
индустрия. Развива мощен и високопроизводителен, заемащ челно
световно място аграрно-промишлен комплекс. Издига образованието и професионалната квалификация
на работната сила. Подготвят се стотици хиляди и даже милиони висококвалифицирани
инженери, агрономи,
лекари, учители и преподаватели в средни и
висши технически, аг-

високотехнологични
резултати в атомната
енергетика, космическата, електронната и
компютърната област,
в развитието на науката в системата на БАН и
ВУЗ и т.н.
Без съмнение найголеми са постиженията в системата на социална сигурност в широкия смисъл на думата. Българският пример
показва, че съветският
и европейски „реален
социализъм” развива
най-мащабната за времето система на социална сигурност. Нещо,
което е принуден да
признае навремето дори неговият световно
авторитетен и непримирим критик и отрицател Збигнев Бжежински. Става дума не само

ство и крупните финансово-икономически ресурси, за преодоляване
на експлоатацията и антагонистичните класови различия и големите
социални неравенства.
Особено важни в това
отношение са резултатите в областта на всеобщото, напълно безплатно и на достатъчно високо качествено равнище образование и здравеопазване, пенсионното и
другите форми на социално осигуряване.
В този контекст е
показателна например известната оценка на ООН за развитието на човешкия потенциал (с неговите
основни показатели
- БВП, образование и
грамотност, продължителност на живот
и здравеопазване) за
1988 г. В нея България заема 27-о място
от над 130 страни в
света, което губи веднага след „шоковата
терапия” в началото на 90-те и реституционно-приватизационния разгром в
края на 20 и началото
на 21 век, тъй като изпада на повече от два
пъти по-ниски позиции
в следващите изследвания на ООН. Да не говорим, че по почти всички
основни социални, социално- демографски,
социалнопсихологически, социално-културни и други подобни показатели България заема последно място в ЕС,
Европа и може би в целия свят. И особено за
това, че гибелта на социализма и постсоциалистическата реставрация на компрадорско-олигархическия
неоколониален капитализъм осъждат страната на националнодемографска катастрофа,
заплашваща непосредствено съществуването

... и сега
ротехнически и други
специализирани, пряко или косвено свързани с икономическия
живот на страната учебни заведения. Открива
милион производителни работни места, продуциращи реална добавена стойност и БВП. Га-

за пълна трудова заетост и фактическа липса на безработица, но
и за максимална социална справедливост и
социално равенство
на базата на ликвидиране на частния монопол върху основните
средства за производ-

й като самостоятелно
(доминиращо езиково
и социално културно)
българско етнонационално държавно образувание. Като съкрати
увеличеното от социализма докъм 9 милиона население с почти 3
милиона (свеждайки го

отново до около 6 милиона при досоциалистическия капитализъм).
Разбира се, и „реалният социализъм” не е
и не може да бъде нещо идеално. Той се характеризира с редица
не само икономически,
но и социални противоречия и деформации, със значителни
отклонения от принципите на социална
справедливост, социалното равенство и демокрацията. През втората половина и края
на 80-те години както
СССР и останалите източноевропейски, така
и нашата страна изпитва сериозни икономически и социалнополитически затруднения и
се нуждае от реформи,
включително и пазарни. С оглед например
преодоляване на: относителното отчуждение
на властта и системата на държавна (и обществена) собственост
от редовите граждани;
наличие на формални
и главно неформални социално-икономически (образователни,
културни и др.) предимства и привилегии
на управляващия елит
и отсъствие на надежден работнически и народен контрол над тях;
„обуржоазяването” на
елита и някои групи
около него, подмяната
на социалистическите
с буржоазни (капиталистически) ценности
в съзнанието на определени среди от интелигенцията, младежта
и дори от работниците.
Що се отнася до
постсоциалистическокапиталистическото
демонизиране на самата дата Девети септември с оглед хиперболизирането на нейните военно-силови
репресивни прояви и
последици, жертви и
лагери и т. н., трябва
да се посочи, че
тази дата е завършек
и ответна (включително възмездна)
реакция
на една
продължителна
гражданска война, която води
военно-полицейският апарат на буржоазно-фашистката власт
от 1923 до 1944 г., съпроводена с огромни
жертви от страна на
антифашистките сили.
Проф.д.ф.н
Митрю Янков

ПЕТЪК, 6 септември
6:00 Къщата на думите
6:25 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:50 Златни ръце
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 Нашето Кимчи семейство
9:50 Дом за нашите деца: Бащи и синове
10:50 Олтарите на България
11:00 Часът на зрителите
11:30 Джинс
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на нашето Съединение
13:25 Образи на другостта
15:05 До Европа и напред
15:35 Пук
16:50 Къщата на думите
17:15 Натисни F1
17:30 Известният непознат
Иван Стоянович /Аджелето/
18:40 Световните градове на
България
19:15 10 000 крачки
19:20 Съдията: 1884 - юлий,
август
20:45 30 години група “Атлас”
22:15 Брат за брата
23:00 Корпус за бързо реагиране
0:30 Музика, музика...
1:00 Натисни F1
1:15 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
2:10 Библиотеката
3:10 Откакто свят светува
3:40 В близък план
4:10 Чуква 6 септемврий
4:35 Най-големите музеи в
света
БНТ 4
ПЕТЪК, 6 септември
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ
9:15 Атлас
9:45 Извън играта
10:30 Корабче в сърцето
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Миграцията на паламуда
13:55 105 минути София - историята на града
15:35 Ново 10 + 2
16:35 Моля те, Нептуне!
17:00 Европа без граници:
“Вратата Маказа”
17:30 Михаил Белчев - 50 години на сцена
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заря-проверка по повод 134 години от Съединението
21:20 Съединението: “Вик в
шума на епохата 2”
22:15 Концерт на Western
Balkans Band BG
23:45 Джинс
0:15 20 години Сателитен
канал на БНТ: “Български
уроци - народни танци,
песни и обичаи”
0:45 Европа без граници:
“Вратата Маказа”
1:15 До Европа и напред
1:45 Пътувай с БНТ 2
2:15 Време за губене
2:45 Концерт на група “Д 2”
със специалното участие
на Любо Киров

тв програми
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СЪБОТА, 7 септември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:10 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 На работа в Япония
8:55 Астробой
10:25 Предисторията: Богове и
поклонници
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди /най-доброто/
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

15:00 Дивото зове
16:30 Национални съкровища
на Чехия: Тршебич
16:45 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Войните на Наполеон:
Войната на Шестата коалиция
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Подарен кон
22:05 По света и у нас
22:20 Наемателката
23:55 Войните на Наполеон:
Войната на Шестата коалиция
0:45 Господин Селфридж
1:30 Студио “Х”: Кръгът Блечли 2
2:20 Библиотеката
3:30 Кадифе 4
4:45 Вяра и общество
ПОНЕДЕЛНИК, 9 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
/найдоброто/
13:30 Съвременници: Очите на
пчелата
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език

16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 Мокър от дъжд не се бои
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Търсачи на реликви 3
3:05 Дойче веле: Шифт
3:20 Капри
4:15 Законът на Дойл 2
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 10 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Съвременници: Зетьово
вино
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум

22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Търсачи на реликви 3
3:05 Дойче веле: Шифт
3:20 Капри
4:15 Законът на Дойл 2
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 11 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Съвременници: В търсене на златната ябълка
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Икономика.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Търсачи на реликви 3
3:05 Дойче веле: Шифт

3:20 Капри
4:15 Законът на Дойл 2
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 12 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Икономика.БГ
13:00 Джинс
13:30 Съвременници: Живот на
село
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
15:00 Европейско първенство
по волейбол/мъже/: България - Гърция
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Търсачи на реликви 3
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Петър Първи - завещанието
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Търсачи на реликви 3
3:05 Дойче веле: Шифт
3:20 Днес и утре
3:45 Петър Първи - завещанието
4:40 Законът на Дойл 2
5:25 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец

СЪБОТА, 7 септември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:30 Петсън и Финдъс
9:00 Домът на вярата
9:25 Вяра и общество
10:20 Златни ръце
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 От Кючук Париж до Варна
16:00 Корпус за бързо реагиране
17:30 На опера с БНТ 2: “Италианката в Алжир”
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Момичето от Брест
22:30 Днес и утре
23:00 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
23:25 Добър ден с БНТ 2
0:25 Вечната музика
0:55 Време за губене
1:25 Сцени от модерния живот в Китай
1:35 Момичето от Брест
НЕДЕЛЯ, 8 септември
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Улови момента с Милен
Атанасов
7:30 Приключенията на горските мечоци
7:45 Пук
9:00 Моцарт в Прага
10:05 Южни хроники: Зад кулисите
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България

11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на Симфоничния оркестър на БНР със
солист Миша Майски /
виолончело/
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:05 Срещи на първия ред:
„Теодора Димова с братя
Миладинови“
15:30 №1 Туризмът
16:00 Обич
17:30 Опера на открито
18:00 Шифт
18:15 Новото познание
18:50 УЕФА Европейски квалификации: Грузия – Дания
20:55 Back to the roots
21:50 Шифт
22:05 По света и у нас
22:20 Изкуството на 21 век
22:50 Джинс
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:25 Ново 10+2
1:25 Известният непознат
Иван Стоянович
2:35 Музика, музика...
3:05 Репетиция
3:35 Пътешествия
4:05 Младите иноватори
4:35 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути
ПОНЕДЕЛНИК, 9 септември
6:00 Къщата на думите
6:25 Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
7:20 Европейски маршрути
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Стойна преподобна
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори
9:45 Дом за нашите деца: Бащи и синове
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/

11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:25
16:40
16:50
17:15
17:30
18:00
18:20

Домът на вярата
Олтарите на България
По света и у нас
Култура.БГ
Часът на зрителите
Музика, музика...
Репетиция /избрано/
Южни хроники
Пътувай с БНТ 2
Къщата на думите
Бърколино
Златни ръце
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ /избрано/
По света и у нас
60 минути за култура /
избрано/
10 000 крачки
Истории от лабиринта:
„Алея Щефания”, сладкият живот на Сегед
Лека нощ, деца!
Репетиция /избрано/
В близък план
1014 - последната година
на Самуил
Япония днес
Новото познание
Срещи на първия ред:
„Теодора Димова с братя
Миладинови“
По света и у нас
Концерт на Симфоничния оркестър на БНР със
солист Миша Майски /
виолончело/
Натисни F1
Знание.БГ /избрано/
60 минути за култура /
избрано/
Репетиция /избрано/
Улови момента
Домът на вярата
Олтарите на България
Младите иноватори
Часът на зрителите
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 10 септември
6:05 №1 Туризмът: Ловът
- страст и единение с
природата
6:35 Къщата на думите
7:00 Маша и Мечока
7:10 Истории от лабиринта:
„Алея Щефания”, сладкият живот на Сегед
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм /избрано/
14:00 60 минути за култура /
избрано/
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /
избрано/
19:15 10 000 крачки
19:20 На опера с БНТ 2: “Италианката в Алжир”
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семейство
21:05 История.bg
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Мистър Щайн е онлайн
1:10 Натисни F1
1:25 Знание.БГ /избрано/
1:55 60 минути за култура /
избрано/
2:55 Мистър Щайн е онлайн
4:35 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 11 септември
6:00 Младите иноватори
6:30 Къщата на думите
7:00 Маша и Мечока
7:10 Многоликата Япония:
Земята е само една
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Нашето Кимчи семейство
10:20 Дом за нашите деца: Бащи и синове
11:20 Знание.БГ /избрано/
11:50 Очарователни погледи
от Китай
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Италианката в Алжир”
14:00 60 минути за култура /
избрано/
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /
избрано/
19:10 10 000 крачки
19:20 Арт стрийм
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семейство
21:00 История.bg
22:00 Европейски маршрути
22:15 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Още една година
1:35 Натисни F1
1:50 Знание.БГ /избрано/
2:20 60 минути за култура /
избрано/
3:20 Още една година
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно

ЧЕТВЪРТЪК, 12 септември
6:00 Време за губене /избрано/
6:30 Къщата на думите
7:00 Маша и Мечока
7:10 Учителят от Върбово
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Нашето Кимчи семейство
10:15 Дом за нашите деца: Бащи и синове
11:15 Натисни F1
11:30 Знание.БГ /избрано/
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът: Ловът
- страст и единение с
природата
14:00 60 минути за култура /
избрано/
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:20 Бърколино
16:35 Момичето на дядо
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /
избрано/
19:15 10 000 крачки
19:20 Опера на открито
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 Нашето Кимчи семейство
21:00 История.bg
22:00 Телетуризъм
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Тайна връзка
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ /избрано/
1:40 60 минути за култура /
избрано/
2:40 Тайна връзка
4:05 Япония днес

3:45 Световните градове на
България
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 7 септември
6:00 Отблизо с Мира
6:55 Туризъм.бг
7:55 Време за губене
8:25 Улови момента с Милен
Атанасов
8:55 Джинс
9:25 Новото познание
9:55 Рецепта за култура
10:45 Портрет на Чайковски:
Дете от стъкло
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Олтарите на България
13:10 Златният век: “Походът”
14:10 София в един снимачен
век
14:30 №1 Туризмът: Проектът
Черноморска кухня
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Любомир Дамянов в
Полет
17:30 Без семейна прилика
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 Летете с Росинант
21:30 По света и у нас
22:00 Спортни новини
22:15 Ленти и документи: „Музиката е моят живот“
23:20 Часът на зрителите
23:50 Рецепта за култура
0:45 Музика, музика...
1:15 Репетиция
1:45 На опера с БНТ 2: “Италианката в Алжир”
2:15 Младите иноватори

2:45 Откакто свят светува
3:15 Арт стрийм
3:45 Часът на българската
музика
4:45 Извън играта
5:30 №1 Туризмът
НЕДЕЛЯ, 8 септември
6:00 Знаете ли, че...: Асен Йорданов
6:15 Най-доброто от...
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди
8:30 Четири хиляди и четиристотин
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Златният век: “Проклятието на Симеон”
14:15 Отвъд петолинието /115
години от рождението
на композитора Любомир Пипков/
14:45 Корабче в сърцето
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 5 минути София
16:40 Акустик рок
17:30 Без семейна прилика
18:25 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Вилна зона
22:00 Нощни птици
23:00 Извън играта
23:45 По света и у нас
0:00 Опера на открито
0:30 Ленти и документи: „Музиката е моят живот“

1:30
2:30
3:30
4:30
5:30

Библиотеката
Отблизо с Мира
Иде нашенската музика
Туризъм.бг
Четири хиляди и четиристотин
ПОНЕДЕЛНИК, 9 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Полярни изследователи
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до
край 8
13:00 Откакто свят светува
13:30 Без семейна прилика
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:10 Олтарите на България
17:20 Златни ръце
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Европа без граници
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Опера на открито
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен
канал
0:00 Джинс
0:30 Още от деня
1:10 Европа без граници
1:40 Откакто свят светува

2:10 Полярни изследователи
3:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Олтарите на България
ВТОРНИК, 10 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Най-доброто от...
13:15 Моля те, Нептуне!
13:35 Без семейна прилика
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 Срещу течението: Ибрям
от Вардим
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Срещи на първия ред
22:30 Пазители на традициите
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно

4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ
5:55 10 000 крачки
СРЯДА, 11 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Репетиция
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм
21:30 В близък план
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:45 БНТ на 60
3:45 Бързо, лесно, вкусно
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 12 септември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Знаци по пътя
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
13:55 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 Европейски маршрути
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Икономика.БГ
22:30 Репетиция
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Мотоспорт Екстра
1:15 Извън играта
2:00 Атлас
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

6.IX.  -   12.IX.2019  г .

БНТ 2

Български

14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
/найдоброто/
15:00 Господин Селфридж
16:35 Срещи на първия ред:
доц. Стефан Тъпанов с
Молерите
17:00 Джинс
17:30 Извън играта
18:15 Студио Футбол
19:00 Футбол: Англия - България, квалификация за
Европейско първенство
2020
21:30 По света и у нас
22:00 Спортни новини
22:15 Смъртоносен противник
0:05 Обзор Футбол /евроквалификации 2020/
0:35 Студио “Х”: Кръгът Блечли 2
1:25 Анна
3:00 Господин Селфридж
3:55 На работа в Япония
4:20 Бразди /най-доброто/
4:50 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 8 септември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:10 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Пътеки
8:25 Туристически маршрути
8:50 Ваканцията на малкия
Никола
10:30 Предисторията: Богове и
поклонници
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Летен концерт на Виенската филхармония от
Шьонбрун
14:05 Библиотеката

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

ПЕТЪК, 6 септември
6:00 България от край до
край 8
6:30 Децата на Балканите с
духовност в Европа
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Доктор Петър Берон
11:50 10 000 крачки: Областното събрание на Източна
Румелия
12:00 По света и у нас
12:30 Фолклорна танцова панорама
13:30 Тигърчето
14:55 Концерт на група “Фондацията”
16:20 България от край до
край 8
16:50 Спасението
18:50 Похвално слово за консерватизма на българите
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заря-про-
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21:20
22:55
0:25
2:00
3:00
4:35
4:00
4:30

верка по повод 134 години от Съединението
Врагове
Концерт на група “Ахат”
Имало едно време един
уестърн
История.bg
Изкуството на 21 век
Туристически маршрути
България от край до
край 8
Островът на Маккинзи

19:10
19:20
19:50
20:00
20:30
21:00
21:50
22:00
22:30
23:00
23:30
0:30
0:45
1:15
2:10
2:40
3:10
3:25
3:35
4:05
4:35
5:35

2

14
Петък, 6 септември
05.20 “Легендата за Оз: Завръщането на Дороти” - анимация, музикален, семеен (САЩ, Индия, 2013),
режисьори Уил Фин и
Даниел Сейнт Пиер
07.00 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 “Бургас и морето” - концерт
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.3
14.30 „Чужденецът” - комедия
16.40 „Кухня в Париж“
17.50 Спорт тото
18.00 „Кухня в Париж“ (продължение)
19.00 bTV Новините
20.00 “Фермата: Нов свят”,
старт на сезон 5
23.00 bTV Новините
23.30 „Луцифер” еп.3
00.20 „Стрелата” еп.19
01.10 „Домашен арест” еп.3
01.40 bTV Новините
02.10 „Преди обед”
04.00 “Комиците и приятели”
04.50 „Опасни улици”
05.40 „Домашен арест”
Събота, 7 септември
06.00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” анимация, с.2 еп.13, 14
07.00 „Двама мъже и половина” еп.19, 20
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
bTV синема
Петък, 6 септември
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.6, 7
08.00 “Пряко включване”
10.45 “Ривърдейл” с.2 еп.8, 9
13.00 “Отново е Коледа”
14.30 “Птица върху жица”
16.45 “478” - драма, трилър
18.45 “Дивата река” - екшън,
мистъри, криминален
(САЩ, Великобритания,
Канада, 2017), режисьор
Тейлър Шеридан, в ролите: Елизабет Олсън,
Джереми Ренър, Джон
Бърнтол, Мартин Сенсмайър, Греъм Грийн
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 “Превъзходството на
Борн” - екшън, трилър,
мистъри (САЩ, Германия, 2004), режисьор Пол
Грийнграс, в ролите: Мат
Деймън, Мартон Чокаш,
Мишел Монахън, Франка
Потенте, Джулия Стайлс,
Брайън Кокс, Карл Ърбън, Гейбриъл Ман
23.15 “Ваше височество” - фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, 2011), режисьор Дейвид Грийн, в
ролите: Дани Макбрайд,
Натали Портман, Джеймс
Франко, Размъс Хардайкър, Тоби Джоунс,
Джъстин Дероу, Зоуи
Дешанел, Чарлз Данс,
Деймиън Луис [14+]
01.15 “Петдесет нюанса черно” - комедия (САЩ,
2016), режисьор Майкъл
Тидс, в ролите: Марлон
Уейънс, Кали Хоук, Фред
Уилард, Майк Епс, Джейн
Сиймор, Андрю Бачлър
[16+]
03.00 “Тотал щета” - комедия,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Джъд Апатоу
бтв комеди
Петък, 6 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.14, 15
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.2
10.00 “Нова в града” - романтичен, комедия (САЩ,
Канада, 2009), режисьор
Джонас Елмър, в ролите:
Рене Зелуегър, Хари
Коник мл., Шабан Фалън,
Джей Кей Симънс, Франсис Конрой
12.00 “Стъпка по стъпка”
13.00 “Хотел Елеон”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” - eп.41
16.30 “На гости на третата планета” - еп.54
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.29, 30
18.00 “Стъпка по стъпка” - с.6
еп.22, 23
19.00 “Столичани в повече” с.7 еп.5
20.00 “Новите съседи” - en.5
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
- с.11 еп.10, 11
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
- с.3 еп.13, 14
00.00 “Нова в града” - романтичен, комедия (САЩ,
Канада, 2009)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Стъпка по стъпка”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”
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12.30 „НепознатиТЕ“ - документална поредица
13.00 “Треска за шоу” - музикален, драма, романтичен
(САЩ, 2000), режисьор
Никълъс Хайтнър, в ролите: Аманда Шул, Итън
Стифъл, Саша Радецки,
Питър Галахър, Дона
Мърфи, Зоуи Салдана,
Джефри Симпсън и др.
15.30 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад“ - токшоу,
старт на сезон 6
18.00 „Карбовски: Втори план”
- документална поредица с водещ Мартин Карбовски, старт на сезон 7
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Бързи и яростни 7” - екшън, трилър (САЩ, 2015),
режисьор Джеймс Уан, в
ролите: Вин Дизел, Пол
Уокър, Дуейн Джонсън,
Мишел Родригес, Джордана Брустър, Тайрийз
Гибсън, Лудакис, Елса
Патаки, Джейсън Стейтъм, Джаймън Хаунсу и
др.
22.50 “300: Възходът на една
империя” - фентъзи,
екшън (САЩ, 2014),
режисьор Ноам Мъро,
в ролите: Съливан Стейпълтън, Ева Грийн, Лина
Хийди, Ханс Матисън,
Дейвид Уенъм, Родриго
Санторо, Калън Мълви,
Джак О`Конъл и др. [14+]
00.50 “Невидимия” - екшън,
криминален (САЩ, 1996),

режисьор Джон Грей, в
ролите: Стивън Сегал,
Кийнън Айвъри Уейънс,
Боб Гънтън, Брайън Кокс,
Мишел Джонсън, Стивън
Тоболовски и др.
02.30 „Карбовски: Втори план”
03.20 „Мармалад”
05.10 „Cool...T“
Неделя, 8 септември
06.00 „Малкото Пони: Приятелството е магия” анимация, с.2 еп.15, 16
07.00 „Двама мъже и половина” еп.21, 22
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.3 еп.6
13.00 “Изпозагубеният свят”
- комедия, фантастика
(САЩ, 2009), режисьор
Брад Силбърлинг, в
ролите: Уил Феръл, Ана
Фрил, Дани Макбрайд,
Йорма Такони, Джон
Бойлън и др.
15.10 “Свършихме ли вече?”
- комедия, фентъзи,
семеен (Канада, САЩ,
2007), режисьор Стив
Кар, в ролите: Айс Кюб,
Ниа Лонг, Джон Макгинли, Алийша Алън, Филип
Болдън и др.
17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Мисията невъзможна:
Престъпна нация” - ек-

шън, трилър (САЩ, 2015),
режисьор Кристофър
Маккуори, в ролите: Том
Круз, Ребека Фъргюсън,
Джереми Ренър, Саймън
Пег, Винг Реймс, Шон
Харис, Алек Болдуин,
Хърмони Корфилд и др.
22.40 “Зелена зона” - военен,
драма, екшън, трилър
(САЩ, Франция, Испания,
Великобритания, 2010),
режисьор Пол Грийнграс, в ролите: Мат Деймън, Джейсън Айзъкс,
Грег Киниър, Игал Наор,
Брендън Глийсън и др.
00.30 “Стреляй смело” - екшън,
комедия, криминален
(САЩ, 2007), режисьор
Майкъл Дейвис, в ролите: Клайв Оуен, Моника
Белучи, Пол Джиамати,
Стивън Макхати, Грег
Брик и др.
02.50 „Търси се”
03.40 „120 минути”
05.30 „НепознатиТЕ”
Понеделник, 9 септември
06.00 „Трансформърс” еп.23
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед” - (нов
сезон) токшоу с водещи
Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.8
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.6 еп.38

16.00 „Страх да обичаш“ еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - (нов сезон) публицистично предаване с водещ Цветанка
Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици”, с.13 еп.87
19.00 bTV Новините
20.00 “Фермата: Нов свят”
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” еп.4
00.30 „Стрелата”, еп.20
01.30 „Домашен арест” еп.4
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици”
05.30 „Лице в лице”
Вторник, 10 септември
06.00 „Трансформърс” еп.24
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.9
15.00 Премиера: „Шест сестри”
еп.39
16.00 „Страх да обичаш“ еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици”, с.13 еп.88
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от

Рая”, еп.82
21.00 “Фермата: Нов свят”
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” еп.5
00.30 „Стрелата”, еп.21
01.30 „Домашен арест” еп.5
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици”
05.30 „Лице в лице”
Сряда, 11 септември
06.00 „Трансформърс” еп.25
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.10
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.6 еп.40
16.00 „Страх да обичаш“ еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици”, с.13 еп.89
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая”, еп.83
21.00 “Фермата: Нов свят”
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” еп.6
00.30 „Стрелата”, еп.22
01.30 „Домашен арест” еп.6

02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици”
05.30 „Лице в лице”
Четвъртък, 12 септември
06.00 „Трансформърс” еп.26
06.30 „Тази сутрин”
09.30 “Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 “Комиците и приятели” комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.11
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.6 еп.41
16.00 „Страх да обичаш“ еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици”, с.13 еп.90
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая”, еп.84
21.00 “Фермата: Нов свят”
22.30 „Истински истории“
- (нов сезон) документално риалити
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” еп.7
00.30 „Стрелата”, еп.23
01.30 „Домашен арест” еп.7
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици”
05.30 „Лице в лице”

Събота, 7 септември
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.8
07.15 “Изгубена на 17”
09.15 “Смъртта й прилича”
11.30 “Американска идилия”
13.45 “Самоличността на Борн”
16.15 “Превъзходството на
Борн”
18.30 “Пряко включване”
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 “Ултиматумът на Борн”
- екшън, трилър, мистъри (САЩ, Германия,
2007), режисьор Пол
Грийнграс, в ролите: Мат
Деймън, Едгар Рамирес,
Джоан Алън, Дейвид
Стратеърн, Джулия
Стайлс, Пади Консидайн,
Даниел Брюл, Албърт
Фини, Брайън Кокс
23.30 Cinema X: “Видението”
- хорър, трилър (САЩ,
2012), режисьор Тод
Линкълн, в ролите: Ашли
Грийн, Себастиан Стан,
Том Фелтън, Джулиана
Гил, Люк Паскуалино, Рик
Гомес [16+]
01.15 “Ваше височество” - фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, 2011), режисьор Дейвид Грийн, в
ролите: Дани Макбрайд,
Натали Портман, Джеймс
Франко, Размъс Хардайкър, Тоби Джоунс,
Джъстин Дероу, Зоуи
Дешанел, Чарлз Данс,
Деймиън Луис [14+]
03.15 “Дивата река” - екшън,
мистъри, криминален
(САЩ, Великобритания,
Канада, 2017), режисьор
Тейлър Шеридан, в ролите: Елизабет Олсън,
Джереми Ренър, Джон
Бърнтол, Мартин Сенсмайър, Греъм Грийн

Неделя, 8 септември
06.00 “478” - драма, трилър
07.45 “Легендата за Оз: Завръщането на Дороти”
09.45 “Нощи в Роданте”
12.00 “Хрониките на Нарния:
Плаването на разсъмване”
14.15 “Ултиматумът на Борн”
16.45 “Всички мои мъже”
18.45 “Такси 5” - екшън, комедия (Франция, 2018),
режисьор Франк Гастамбид, в ролите: Салваторе Еспозито, Франк
Гастамбид, Сабрина
Уазани, Бернар Фарси,
Малик Бантала, Грегори
Фромантен
20.50 “Като на кино” - рубрика
21.00 “Наследството на Борн”
- екшън, трилър (САЩ,
Япония, 2012), режисьор
Тони Гилрой, в ролите:
Джереми Ренър, Рейчъл
Вайс, Едуард Нортън,
Скот Глен, Стейси Кийч,
Дейвид Стратеърн, Албърт Фини, Джоан Алън,
Оскар Айзък
23.30 “Тотал щета” - комедия,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Джъд Апатоу,
в ролите: Ейми Шумър,
Бил Хейдър, Бри Ларсън,
Джон Сина, Тилда Суинтън, Мариса Томей, Матю
Бродерик [16+]
02.00 “Видението” - хорър,
трилър (САЩ, 2012),
режисьор Тод Линкълн,
в ролите: Ашли Грийн,
Себастиан Стан, Том Фелтън, Джулиана Гил, Люк
Паскуалино, Рик Гомес
[16+]
03.45 “Нощи в Роданте” - драма, романтичен (САЩ,
Австралия, 2008), режисьор Джордж Улф, в
ролите: Даян Лейн

Понеделник, 9 септември
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.8, 9
08.00 “Фантастичната четворка
и Сребърният сърфист”
10.00 “Ривърдейл” с.2 еп.10, 11
12.00 Телепазар
12.15 “Пряко включване”
14.45 “Изгубена на 17”
16.30 “Легендата за Оз: Завръщането на Дороти” - анимация, музикален, семеен (САЩ, Индия, 2013),
режисьори Уил Фин и
Даниел Сейнт Пиер
18.15 Телепазар
18.30 “Самоличността на Борн”
- екшън, трилър, мистъри (САЩ, Германия,
Чехия, 2002), режисьор
Дъг Лайман, в ролите:
Мат Деймън, Франка
Потенте, Гейбриъл Ман,
Адеуале Акиной-Агбадже, Крис Купър, Брайън
Кокс, Клайв Оуен, Джулия Стайлс
20.50 “Като на кино”
21.00 Премиера: “Джейсън
Борн” - екшън, трилър
(САЩ, 2016), режисьор
Пол Грийнграс, в ролите:
Мат Деймън, Алисия
Викандер, Томи Лий
Джоунс, Джулия Стайлс,
Венсан Касел, Риз Ахмед,
Нев Гачев
23.30 “Студени пари” - екшън,
трилър (САЩ, 1997),
режисьор Сидни Фюри,
в ролите: Питър Уелър,
Денис Хопър, Тиа Карере, Дейвид Алън Гриър,
Джо Пантолиано, Кари
Хироюки Тагава, Питър
Койот
01.30 “Ривърдейл” с.2 еп.10, 11
03.30 “Видението” - хорър,
трилър (САЩ, 2012),
режисьор Тод Линкълн,
в ролите: Ашли Грийн,
Себастиан Стан

Вторник, 10 септември
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.10, 11
08.00 “Американска идилия”
10.30 “Ривърдейл” с.2 еп.12, 13
12.30 Телепазар
12.45 “Изгубена на 17”
14.30 “Студени пари”
16.30 “Нощи в Роданте” - драма, романтичен (САЩ,
Австралия, 2008), режисьор Джордж Улф, в ролите: Даян Лейн, Ричард
Гиър, Кристофър Мелони, Джеймс Франко, Скот
Глен, Вайола Дейвис
18.30 Телепазар
18.45 “Превъзходството на
Борн” - екшън, трилър,
мистъри (САЩ, Германия, 2004), режисьор Пол
Грийнграс, в ролите: Мат
Деймън, Мартон Чокаш,
Мишел Монахън, Франка
Потенте, Джулия Стайлс,
Брайън Кокс, Карл Ърбън, Гейбриъл Ман
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “Кунг-фу панда 3” - анимация, екшън,
приключенски (САЩ,
Китай, 2016), режисьори
Дженифър Ю и Алесандро Карлони
23.00 “Сутрешен блок” - комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
Роджър Мичел, в ролите:
Рейчъл Макадамс, Джеф
Голдблъм, Даян Кийтън,
Харисън Форд, Патрик
Уилсън, 50
сент
01.15 “Ривърдейл” с.2 еп.12, 13
03.15 “Блясъкът на чистия
ум” - фантастика, драма, романтичен (САЩ,
2004), режисьор Мишел
Гондри, в ролите: Джим
Кери, Кейт Уинслет,
Джери Бърн, Илайжа Ууд,
Марк Ръфало

Сряда, 11 септември
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.12, 13
08.00 “Целувка под имела”
10.00 “Ривърдейл” с.2 еп.14, 15
12.15 “Всичко е изгубено”
14.30 “Коледни бъркотии”
16.15 “Кунг-фу панда 3” - анимация, екшън, приключенски (САЩ, Китай,
2016), режисьори Дженифър Ю и Алесандро
Карлони
18.15 Телепазар
18.30 “Ултиматумът на Борн”
- екшън, трилър, мистъри (САЩ, Германия,
2007), режисьор Пол
Грийнграс, в ролите: Мат
Деймън, Едгар Рамирес,
Джоан Алън, Дейвид
Стратеърн, Джулия
Стайлс, Пади Консидайн,
Даниел Брюл, Албърт
Фини, Брайън Кокс
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Кралството” - екшън,
трилър, драма (САЩ, Германия, 2007), режисьор
Питър Бърг, в ролите:
Джейми Фокс, Крис Купър, Дженифър Гарнър,
Джейсън Бейтман,
Джереми Пивън, Кайл
Чандлър, Дани Хюстън
23.15 “Чуждоземецът” - фентъзи, екшън, приключенски
(САЩ, 2008), режисьор
Хауърд Маккейн, в ролите: Джим Кавийзъл, София Майлс, Рон Пърлман,
Джак Хюстън, Джон Хърт,
Клиф Сондърс, Джеймс
Престън Роджърс [16+]
01.30 “Ривърдейл” с.2 еп.14, 15
03.30 “Ваше височество” - фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, 2011), режисьор Дейвид Грийн, в
ролите: Дани Макбрайд,
Натали Портман

Четвъртък, 12 септември
06.00 “Ривърдейл” с.2 еп.14, 15
08.00 “Птица върху жица”
10.30 “Ривърдейл” с.2 еп.16, 17
13.00 “Апостол Карамитев”
14.15 “Целувка под имела”
16.00 “Кралството” - екшън
18.30 “Наследството на Борн”
- екшън, трилър (САЩ,
Япония, 2012), режисьор
Тони Гилрой, в ролите:
Джереми Ренър, Рейчъл
Вайс, Едуард Нортън,
Скот Глен, Стейси Кийч,
Дейвид Стратеърн, Албърт Фини, Джоан Алън,
Оскар Айзък
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Великият Гетсби” драма, романтичен
(Австралия, САЩ, 2013),
режисьор Баз Лърман,
в ролите: Леонардо ДиКаприо, Кери Мълиган,
Джоуел Еджъртън, Айла
Фишър, Тоби Магуайър,
Амитаб Бачан, Аделейд
Клемънс, Елизабет Дебики
23.45 “Блясъкът на чистия
ум” - фантастика, драма, романтичен (САЩ,
2004), режисьор Мишел
Гондри, в ролите: Джим
Кери, Кейт Уинслет,
Джери Бърн, Илайжа Ууд,
Марк Ръфало, Джейн
Адамс, Дейвид Крос,
Кирстен Дънст, Том Уилкинсън [14+]
02.00 “Ривърдейл” с.2 еп.16, 17
04.00 “Бягство” - екшън, трилър (САЩ, България),
режисьор Кортни Соломон, в ролите: Итън Хоук,
Селена Гомес, Джон Войт,
Калоян Воденичаров,
Деян Ангелов, Велизар
Пеев

Събота, 7 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.16, 17
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия
взрив” - с.4 еп.17, 18
10.00 “Бетовен” - комедия,
семеен (САЩ, 1992), режисьор Брайън Левант,
в ролите: Чарлз Гродин,
Бони Хънт, Дейн Джоунс,
Никол Том, Оливър Плат,
Стенли Тучи, Дейвид Духовни, Патриша Хийтън
12.00 “Семейство Джоунс” екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Грег
Мотола, в ролите: Гал
Гадот, Айла Фишър, Джон
Хем, Зак Галифанакис,
Мерибет Монро, Дзяо
Мин, Ари Шафир
14.00 “Игрите на звездите”
еп.14
15.00 “Хотел Елеон”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Доктор Проктор и машината на времето” - комедия, фентъзи, семеен
(Норвегия, Германия,
2015), режисьор Арилд
Фрьолих, в ролите:
Емили Глайстер, Айлиф
Хелум Норакер, Гард
Айдсволд, Кристин Груе
22.30 “Червеното джудже” с.12 еп.2, 3
23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Хотел Елеон”
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Червеното джудже”
04.00 “Теория за големия
взрив”
05.00 “Без пукната пара”

Неделя, 8 септември
06.00 “Без пукната пара” - с.5
еп.18, 19
07.00 “Стъпка по стъпка”
09.00 “Теория за големия
взрив” - с.4 еп.19, 20
10.00 “Доктор Проктор и машината на времето” - комедия, фентъзи, семеен
(Норвегия, Германия,
2015), режисьор Арилд
Фрьолих, в ролите:
Емили Глайстер, Айлиф
Хелум Норакер, Гард
Айдсволд, Кристин Груе
12.00 “Нова в града” - романтичен, комедия (САЩ,
Канада, 2009), режисьор
Джонас Елмър, в ролите:
Рене Зелуегър, Хари
Коник мл., Шабан Фалън,
Джей Кей Симънс, Франсис Конрой
14.00 “Столичани в повече” с.7 еп.5
15.00 “Хотел Елеон”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Бетовен” - комедия,
семеен (САЩ, 1992), режисьор Брайън Левант,
в ролите: Чарлз Гродин,
Бони Хънт, Дейн Джоунс,
Никол Том, Оливър Плат,
Стенли Тучи, Дейвид Духовни, Патриша Хийтън
22.30 “Червеното джудже” - 4
еп с.12 еп.4 - 6
00.00 “Двама мъже и половина”
01.00 “Хотел Елеон”
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Червеното джудже”
04.00 “Теория за големия
взрив”
05.00 “Без пукната пара”

Понеделник, 9 септември
06.00 “Без пукната пара” - сериал, 20 еп. с.5 еп.20, 21
07.00 “Столичани в повече” /п./
- сериал
08.00 “Двама мъже и половина” /п./ - сериал
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2018),
еп.39, 40
10.00 “Изпозагубеният свят”
12.00 “Стъпка по стъпка” /п./
13.00 “Хотел Елеон” /п./
14.00 “Двама мъже и половина” /п./
15.00 “Дивата Нина” , eп.42
16.30 “На гости на третата планета” , еп.55
17.00 “Домашен арест” , с.2
еп.9, 10
18.00 “Стъпка по стъпка” , с.6
еп.24, с.7 еп.1
19.00 “Столичани в повече” ,
с.7 еп.6
20.00 “Новите съседи” , en.6
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина” , с.11 еп.12, 13
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”
, с.3 еп.15, 16
00.00 “Бетовен” - комедия,
семеен (САЩ, 1992), режисьор Брайън Левант,
в ролите: Чарлз Гродин,
Бони Хънт, Дейн Джоунс,
Никол Том, Оливър Плат,
Стенли Тучи, Дейвид Духовни, Патриша Хийтън
02.00 “Без пукната пара” /п./
03.00 “Стъпка по стъпка” /п./
04.00 “Столичани в повече” /п./
05.00 “Без пукната пара” /п./

Вторник, 10 септември
06.00 “Без пукната пара” , 22
еп. с.5 еп.22, с.6 еп.1
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Двама мъже и половина” /п./
09.00 “Домашен арест”, еп.17,
18
10.00 “Войната на Чарли Уилсън” - драма, комедия,
биографичен (САЩ, Германия, 2007), режисьор
Майк Никълс, в ролите:
Том Ханкс, Емили Блънт,
Филип Сиймор Хофман,
Ейми Адамс, Джулия
Робъртс
12.00 “Стъпка по стъпка” /п./
13.00 “Хотел Елеон” /п./
14.00 “Двама мъже и половина” /п./
15.00 “Дивата Нина”, eп.43
16.30 “На гости на третата планета”, еп.56
17.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.3
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.7
еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече”, еп.
с.7 еп.7
20.00 “Новите съседи”, еn.7
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”, с.11 еп.14, 15
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”, с.3 еп.17, 18
00.00 “Войната на Чарли Уилсън” /п./ - драма, комедия, биографичен (САЩ,
Германия, 2007)
02.00 “Без пукната пара” /п./
03.00 “Стъпка по стъпка” /п./
04.00 “Столичани в повече” /п./
05.00 “Без пукната пара” /п./

Сряда, 11 септември
06.00 “Без пукната пара”, с.6
еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Двама мъже и половина” /п./
09.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.3
10.00 “Приказка за коледната звезда” - фентъзи,
семеен, приключенски
(Норвегия, 2012), режисьор Нилс Гауп, в ролите:
Камила Крогсвеен, Андерс Кристиансен, Агнес
Кителсен, Вилде Цайнер,
Андреас Капелен, Щиг
Мьо, Кнут Валле
12.00 “Стъпка по стъпка” /п./
13.00 “Хотел Елеон” /п./
14.00 “Двама мъже и половина” /п./
15.00 “Дивата Нина”, eп.44
16.30 “На гости на третата планета”, еп.57
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.31, 32
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.7
еп.4, 5
19.00 “Столичани в повече”, с.7
еп.8
20.00 “Новите съседи”, en.8
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”, с.11 еп.16, 17
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”, с.3 еп.19, 20
00.00 “Приказка за коледната
звезда” /п./ - фентъзи,
семеен, приключенски
(Норвегия, 2012)
02.00 “Без пукната пара” /п./
03.00 “Стъпка по стъпка” /п./

Четвъртък, 12 септември
06.00 “Без пукната пара”, с.6
еп.4, 5
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Двама мъже и половина” /п./
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019),
еп.31, 32
10.00 “Луда по Стив” - комедия,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьор Фил Трейл, в
ролите: Сандра Бълок,
Брадли Купър, Томас
Хейдън Чърч, Кен Джонг,
Кийт Дейвид, Бет Грант
12.00 “Стъпка по стъпка” /п./
13.00 “Хотел Елеон” /п./
14.00 “Двама мъже и половина” /п./
15.00 “Дивата Нина”, eп.45
16.30 “На гости на третата планета”, еп.58
17.00 “Българи на три морета”
- туристическо риалити
(2016), еп.4
18.00 “Стъпка по стъпка”, с.7
еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече”, с.7
еп.9
20.00 “Новите съседи”, en.9
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”, с.11 еп.18, 19
23.00 Премиера: “Хотел Елеон”, с.3 еп.21 (последен)
23.30 Премиера: “Гранд” , еп.1
00.00 “Луда по Стив” /п./ комедия, романтичен
(САЩ, 2009)
02.00 “Без пукната пара” /п./
03.00 “Стъпка по стъпка” /п./
04.00 “Столичани в повече” /п./
05.00 “Без пукната пара” /п./
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Петък, 6 септември
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Хасково /І част/
08.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.15 “Холивудски знаменитости”: Скарлет Йохансон
10.40 “Безценната перла” 91
епизод
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Хасково / І част/
13.15 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 “Местно време” - Хасково /І част/
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.25 “Безценната перла” 92
епизод
16.15 Киносалон БСТВ: : “Папа
Хемингуей в Куба” (2015
г.), Канада
18.00 “Холивудски знаменитости”: Том Круз
18.20 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
19.20 “Местно време” - Хасково /І част/
19.30 Новини
20.00 “Обирджийката” (2013 г.),
Германия
21.55 “Финансовите битки на
Втората световна” - документален филм
22.50 “Местно време” - Хасково /І част/
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
02.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
03.30 Документален филм

Събота, 7 септември
07.30 “Холивудски знаменитости”: Том Круз
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
09.20 ТВ пазар
09.35 “Шевица”
10.50 “Изкуството е вечно” документален филм
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Червен картон”
13.50 “Раждането на една
пластика”
14.30 “Професия Турист”: Сицилия /ІІ част/
15.15 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
17.00 “Местно време” (обзор)
18.00 “Холивудски знаменитости”: Анет Бенинг
18.30 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
19.30 Новини
20.00 “Москва не вярва на сълзи”, І част (1980 г.), Русия
21.05 Новини
21.35 “Казанова вариации”,
Австрия/Германия
23.35 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
00.35 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
01.30 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
02.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
04.30 “Червен картон”
05.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
06.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски

Неделя, 8 септември
07.30 “Холивудски знаменитости”: Анет Бенинг
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Уинкс: Мистерия от дълбините” - анимационен
филм
09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 “Професия Турист”: Сицилия /ІІ част/
11.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” (обзор)
14.05 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
15.10 ТВ пазар
15.25 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
17.00 “Москва не вярва на сълзи”, І част (1980 г.), Русия
18.05 “Холивудски знаменитости”: Клинт Истууд
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини
20.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
21.00 “Москва не вярва на сълзи”, ІІ част (1980г.), Русия
22.20 Новини
22.50 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
23.50 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
00.50 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
01.50 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.30 “Червен картон” с водещ
Кирил Веселински
04.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
05.30 “Лява политика” с Александър Симов

ПЕТЪК, 6 септември
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Босът на бисквитките”
– с уч. на Пипа Блек, Рик
Маламбри
14.20 „Заседнали в рая” – с уч.
на Ванеса Марсил, Синди
Пикет, Джеймс Дентън и
др.
16.20 „Виж кой говори пак” – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али
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 „Игри на волята: България“ (премиера) - риалити
21.40 „Игри на волята: България“ – коментарно
студио
23.00 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14
00.00 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
15
01.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 6
02.00 „Завинаги свързани” –
сериен филм
03.30 „Босът на бисквитките”
– с уч. на Пипа Блек, Рик
Маламбри
05.20 „Виж кой говори пак” – с
уч. на Джон Траволта

СЪБОТА, 7 септември
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Моби Дик”– с уч. на
Уилям Хърт, Итън Хоук,
Доналд Съдърланд,
Чарли Кокс, Джилиан
Андерсън, Еди Марсан и
др., първа част
15.00 „Принцът и аз: Приключения в рая” – с уч. на
Кам Хескин, Крис Гиър,
Джонатан Фърт, Селина
Ло 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 „Хитч” – с уч. на Уил
Смит, Ева Мендес, Кевин
Джеймс, Амбър Валета
22.30 „S.W.A.T. - Специален
отряд”– с уч. на Самюел
Джаксън, Колин Фарел,
Мишел Родригес, Ел Ел
Кул Джей, Джеръми Ренър, Оливър Мартинес и
др.
01.00 „Моби Дик”– с уч. на
Уилям Хърт, Итън Хоук,
Доналд Съдърланд,
Чарли Кокс, Джилиан
Андерсън, Еди Марсан и
др., първа част
04.30 „Заседнали в рая“ – с уч.
на Ванеса Марсил, Синди
Пикет, Джеймс Дентън

НЕДЕЛЯ, 8 септември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Играй, смей се и обичай” – с уч. на Джен Лили,
Джейсън Сърмак, Луси
Густ, Амели Уил Волф,
Кери Фахан, Кандъс Чърчил и др.
14.15 „Предложение за брак” –
с уч. на Кайла Юел, Раян
Мериман,
16.00 „Изпеченo убийствo:
Мистерия с шоколадов
чипс” (премиера) – с уч.
на
18.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Медальонът” – с уч. на
Джеки Чан, Клер Форлани, Лий Еванс,
21.50 „Кралят на скорпионите”
– с уч. на Дуейн Джонсън
- Скалата, Стивън Бранд,
Майкъл Кларк Дънкан,
Кели Хю, Бернард Хил,
Ралф Мьолер и др.
23.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
00.20 „Хитч” – „с уч. на Уил
Смит, Ева Мендес, Кевин
Джеймс, Амбър Валета,
02.45 „Играй, смей се и обичай” – с уч. на Джен
Лили, Джейсън Сърмак,
Луси Густ, Амели Уил
Волф, Кери Фахан, Кандъс Чърчил и др. /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 15

ПОНЕДЕЛНИК, 9 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” (нов сезон) –
предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „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 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
00.30 „Пътят на честта” – сериен филм /п/
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
04.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/
05.20 „Пътят на честта” – сериен филм /п/

ВТОРНИК, 10 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” (нов сезон)
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „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 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
00.30 „Пътят на честта” – сериен филм /п/
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
04.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/

СРЯДА, 11 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” (нов сезон) –
предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус”
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
00.30 „Пътят на честта” – сериен филм /п/
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
04.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/
05.20 „Пътят на честта” – сериен филм /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 12 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” (нов сезон) –
предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „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 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера)
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2
00.30 „Пътят на честта” – сериен филм /п/
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна”
04.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 2 /п/

СЪБОТА, 7 септември
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Социална мрежа” /п/
10:00 „Всичко коз”
10:45 Топ Шоп
11:00 „Спорт в обектива”
11:45 „Букмейкър”
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”- избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров-избрано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/

НЕДЕЛЯ, 8 септември
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива”
11:45 „Букмейкър”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -избрано
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю”
17:00 “Модна фиеста Албена”
18:00 „Социолози на повикване” -документален филм
на КАНАЛ 3
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 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
23:15 “Социолози на повикване” – док.филм на
КАНАЛ 3
00:00 НОВИНИ

00:15 “Модна фиеста Албена” –
док.филм
01:00 НОВИНИ /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 9 септември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата”
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

ВТОРНИК, 10 септември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

СРЯДА, 11 септември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ1
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

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

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 6 септември
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина
Анева
10:00 „Всичко коз”
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огнянов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина
Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

Понеделник, 9 септември
05.00 “Лява политика” с Александър Симов
06.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Хасково /ІІ част/
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменитости”:
10.20 “Безценната перла” 92
епизод
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Хасково /ІІ част/
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” 93
епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
15.35 “Местно време” - Хасково /ІІ част/
15.45 ТВ пазар
16.00 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
17.00 “Местно време” - обзор
18.00 Митинг-поклонение по
повод 75
годишнината на 9 септември - пряко предаване
18.30 “Червен картон”
19.20 “Местно време” - Хасково /ІІ част/
19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 “Най-добрият човек,
когото познавам” (1973
г.), България
22.30 “Червен картон”
23.20 “Местно време” - Хасково /ІІ част/
23.30 Новини
00.00 “България се събужда” с

водещ Стоил Рошкев
02.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
04.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
Вторник, 10 септември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Малко
Търново
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменитости”
10.20 “Безценната перла” 93
епизод
11.10 Музикален антракт
11.30 “Не се страхувай” с Васил
Василев
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Малко
Търново
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” 94
епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Малко
Търново
16.10 ТВ пазар
16.30 Музикален антракт
17.00 “Москва не вярва на сълзи”, ІІ част (1980 г.), Русия
18.20 “Лява политика” с Александър Симов
19.20 “Местно време” - Малко
Търново
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Водачът” (2015 г.), САЩ
22.30 “Лява политика” с Александър Симов
23.30 “Местно време” - Малко
Търново
23.40 Новини

00.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Местно време”- обзор
03.00 “Не се страхувай” с Васил
Василев
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар
Сряда, 11 септември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Разлог
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменитости”
10.20 “Безценната перла” 94
епизод
11.10 Музикален антракт
11.30 “Лява политика” с Александър Симов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Разлог
13.00 ТВ пазар
13.15 “Безценната перла” 95
епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Разлог
16.10 ТВ пазар
16.25 “Водачът” (2015 г.), САЩ
18.20 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
19.20 “Местно време” - Разлог
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Рябинов валс” (2010 г.),
Русия
22.15 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
23.15 “Местно време” - Разлог
23.30 Новини
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
03.00 “Дискусионен клуб” с

водещ Велизар Енчев
(па)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар
Четвъртък, 12 септември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Мъглиж
09.15 “Културен фронт”
10.00 “Холивудски знаменитости”
10.20 “Безценната перла” 95
епизод
11.10 Музикален антракт
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Мъглиж
13.15 “Безценната перла” 96
епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Мъглиж
16.10 ТВ пазар
16.25 “Рябинов валс” (2010
г.), Русия
18.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.20 “Местно време” - Мъглиж
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “4 месеца, 3 седмици, 2
дни” (2007 г.), Румъния
22.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
23.20 “Местно време” - Мъглиж
23.30 Новини
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
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16
петък, 6 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване 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
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Прокудени от бащин
край“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
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
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публици-

Евроком
Петък, 6 септември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 България на живо - с Иво
Божков
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 България на живо - с Иво
Божков
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 6 септември
06:00
09:00
09:30
10:00
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:35
00:00

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова,
Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова в фильме Валерия Тодоровского
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Най-гледаните
стично предаване повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 7 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
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”
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
Събота, 7 септември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Лъжливи рими - сериал 5 еп.
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Пътуващо читалище - с

е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 8 септември
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Фолклорен концерт
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
Ивайло Шопски
05:30 Лъжливи рими – сериал 5 еп.
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Неделя, 8 септември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 Лъжливи рими - сериал 6 еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
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
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера

«Стиляги» (16+)
02:20 Владимир Высоцкий, Лариса
Лужина в фильме Станислава
Говорухина «Вертикаль» (12+)
03:35 Людмила Целиковская, Владимир Дружников в фильме
«Попрыгунья» (0+)
05:05 «Про любовь» (16+)

19:30
21:00
21:20
22:45

Събота, 7 септември
06:00 Новости
06:10 Фаина Раневская, Ростислав
Плятт, Рина Зелёная в фильме
«Подкидыш» (0+)
07:20 «Красная королева». Многосерийный фильм (16+)
09:05 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Эдуард Хиль. „Через годы, через расстояния...
“» (12+)
11:05 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
11:50 Новости (с субтитрами)
12:00 День города
13:15 «Несколько смешных парней» (16+)
17:50 Светлана Карпинская, Нико-

01:00
02:20
03:45
04:30

Български

край - повторение
04.15 Фолклорен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение
Skt
понеделник, 9 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Алтернативи
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
06:59 Делници - с Николай
Колев
Понеделник, 9 септември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Модна фиеста - с Мариана Аршева
12:30 Шпионката на Коко Скрита камера
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 България на живо - с Иво
Божков
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници - с Николай
Колев

лай Рыбников, Эраст Гарин
в фильме Эльдара Рязанова
«Девушка без адреса» (6+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Наш Хабиб. Портрет» (12+)
Денис Никифоров, Елена
Панова, Андрей Панин,
Дмитрий Шевченко, Сергей
Безруков в фильме «Бой с
тенью» (16+)
Комедия «Суперплохие» (18+)
Юрий Соломин в фильме
«Инспектор уголовного
розыска» (12+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Неделя, 8 септември

06:00 Новости
06:10 «Красная королева». Многосерийный фильм (16+)
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)

11:15
12:00
12:15
14:10

16:00
18:05
21:00
22:00

23:45
01:10

02:45

04:05
04:50

тв програми
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно
студио”повторение
вторник, 10 септември
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
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”
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 „Кольо....това е“ - док.
филм – 1-ва част
20.30 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.30 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
23.00 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с ХрисВторник, 10 септември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:30 България на живо - с Иво
Божков
05:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
06:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:59 Делници - с Николай
Колев

«Видели видео?» (6+)
Новости (с субтитрами)
«Видели видео?» (6+)
Нина Ургант, Людмила Касаткина, Павел Кадочников
в комедии «Укротительница
тигров» (0+)
Премьера. «Страна советов.
Забытые вожди» (16+)
«Точь-в-точь» (16+)
«Время»
Премьера. Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс в программе «Большая игра» (16+)
«КВН». Премьер-лига. Финал
(16+)
Дмитрий Аверин, Ксения
Раппопорт, Нина Лощинина
в комедии «Мама дарагая!»
(16+)
Людмила Целиковская, Михаил Жаров, Вера Орлова в
фильме «Близнецы» (0+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

то Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“
06.30 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно
студио”повторение
сряда, 11 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
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
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 „Кольо....това е“ - док.
филм – 2ра част
20.30 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
21.30 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
23.00 Изгнаници клети
23.30 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
Сряда, 11 септември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:45 Ключът към успеха
14:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 6 септември
06:00
10:00
11:00
11:25
11:45
12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
23:45
01:20
02:05
04:20

Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Аншлаг и Компания
Праздник разбитых сердец. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Красавец-мужчина. Х/ф
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Събота, 7 септември

06:00
09:20
09:40
10:20

4.IX. - 10.IX.2019 г.

Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному

11:00
11:20
11:40
12:10
12:55
14:45
18:05
20:00
21:00
00:15
01:10
02:30
05:35
06:00
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:55
12:45
14:45
16:35
20:00
22:00
22:40

02.30 “Нови хоризонти“
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 Фолклорен концерт
06.45 Дискусионно
студио”повторение
четвъртък, 12 септември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло
16.30 Паралакс
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 „Кольо....това е“ - док.
филм – 3та част
20.30 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
23.00 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
01.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.30 „Дискусионно студио“
повторение
03.30 “Първото благо“ - повторение
Четвъртък, 12 септември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев
Вести
Вести. Местное время
Моя любовь – Россия!
Пятеро на одного
Петросян-шоу
Мирт обыкновенный. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Этим летом и навсегда. Х/ф
Романтика романса
Личное дело судьи Ивановой. Х/ф
Биение сердца. Х/ф
Моя любовь – Россия!
Неделя, 8 септември
Этим летом и навсегда. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Дело было в Пенькове. Х/ф
Прекрасные создания. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым

Продължава на стр. 25
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Проф. д-р б. ангелов,
мвр болница, софия, завеждащ
офталмологично отделение
„Нормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за всеки индивид. Но с възрастта
в окото настъпват различни промени и

„лутеин

заболявания. От очната патология такива са макулната дегенерация, свързана с
възрастта (МСВД), катарактата (вътрешно перде), някои от периферните дегенерации на ретината, глаукомата и др.
При МДСВ се наблюдават дегенеративни изменения в зоната на макулата.
Еволюцията е бавна. Пациентите се оплакват от намаляване на централното
зрение, като това става бавно и не им
прави впечатление, докато зрителната острота не спадне значително. Рискови фактори за развитието на МДСВ:
възраст над 65 г, женски пол, артериална хипертония и други заболявания на
сърдечносъдовата система, тютюнопушене. Катарактата е заболяване, характеризиращо се с нарушаване на прозрачността на лещата, което води до
намаляване на зрението. Катарактата е
водеща причина за слепота в световен
мащаб. Честотата й е най-висока след
50-55 г. възраст.“

Комплекс Плюс“

е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!

фармацевт мария Пандева
Съдържанието на лутеин, зеаксантин и черна боровинка допринася за
нормална зрителна функция и острота, намалява риска от катаракта и мария Пандева, маг.-фармацевт,
защитава от оксидативен стрес. Сааптека "ProLife", Петрич
мо 1 капсула на ден в прожължение на
растни пациенти, за да запазят
три месеца.
Препоръчвам „лутеин комплекс здравето на очите си и да подоплюс“ както на млади, така и на въз- брят качеството на зрението си.
вЗемете
оПаковкаПоДарък към всяка
лутеин ком
мокри кърП
Плекс —
иЧки За оЧи
ла.

За контакти: Вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Ñïециалеí еликсир, раçраáотеí ïо
рецеïта íа руски ексïерти, елимиíира
áолката â стаâите само след месец
Формулата на артроактал е разработвана в
продължение на дълги години в един от най-големите институти в Русия по
ревматология и травматология. Изцяло натуралните
му съставки подсигуряват
неговото безвредно действие и същевременно действат върху причинителите
на възпалението и болката в ставите, прешлените и
мускулите.
Експерти, извършвали проучвания върху артроактал, споделят своите професионални мнения,
че това е един от малкото
препарати, които притежават 100% доказана ефикасност и могат завинаги да ви
освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст, още след
4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като на
20-годишен. Болките в колената, лактите, таза или
китките изцяло ще изчезнат, а Вие ще си върнете
пълната подвижност на
ставите. Всичко това е възможно благодарение на научния пробив“, твърдят руските учени.
Проведено изследване
с така разработената комбинация с 162-та участници
показва, че след 30-дневен
прием си върнаха пълната подвижност, както и напълно премахнаха болките
в ставите. Също така укрепнаха ставите, а хрущялът се
възстанови. Някои дори се
върнаха към спорта.
Ето средностатистическият ефект, постигнат от
участниците:
пълно премахване на
болката в ставите и гръбнака още след първата седмица на ползване
премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2 седмици
премахване на възпалението и възстановяване
на ключовите елементи на
ставите (кости и хрущяли)
за 4 седмици
възвръщане на пълната физическа подвижност
след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната Станка
Кръстева от София, която е
една от първите участнички в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на артроактал усещах как ставите
ми полека започнаха да се
отпускат. С всеки изминал
ден болката в таза намаляваше, докато накрая изчезна напълно. Подвижността
на крака ми се увеличава-

ше. След втората седмица
отново започнах да ходя по
стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 30 дни
болката и ограниченията в
подвижността изчезнаха за
постоянно.“
63-годишната Павлина
Смирненска като пробвала артроактал, ни изпрати следното писмо:
„За обикновения човек
това изглежда невъзможно, но артроактал действа и при това много бързо!
Обикновеният човек ще
си помисли, че това е невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са нормални способности за възстановяване, които всеки
организъм притежава. Не
е чудо, а просто най-новото научно откритие. Като

бивш медицински работник съм напълно запозната със структурата на костите и ставите и принципите
на дегенерация. Тайната за
толкова мощното действие
на артроактал се крие във
фитонутриентите, извлечени от множеството билки,
вложени в еликсира (гръмотрън корени, Полски
хвощ стръкове, Хвойна
плодчета, Зърнастец кори, копър плодчета, кестен плод, Бреза листа, Бял
равнец стрък, коприва
стрък, репей корен).
Тези активни съставки, които проникват в наноструктурата на ставата,
стимулират хрущялните
клетки към регенерация. Не
само че премахват възпалението, но също така подхранват клетките и начеват
процес на самовъзстановяване. Ставите са буквално

възстановени и подмладени. Въпросните активни
съставки са в състояние да:
стимулират хрущялните клетки към пълно възстановяване – благодарение на това ставите се възстановяват независимо от
възрастта;
увеличат синовиалната течност с 40% – благодарение на това ставите
укрепват и стават „по-еластични“;
елиминират възпалението 9 пъти по-бързо –
благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко. Съставките забавят загубата на
колаген и ставна течност,
както и тласкат клетките
към регенерация. Вследствие на това ставите възвръщат
пълната си подвижност на наноклетъчно ниво, а
организмът сам
„поправя щетите“. Това е изцяло
натурален начин.
Препоръчвам
горещо продукта, тъй като не
само познавам
принципите му на
дейтвие от научна гледна точка,
но и защото сама
изпитах ефекта и
намерих облекчение за болните
си стави. Без оглед на възрастта
отново може да се
радвате на пълната подвижност на
ставите, а организмът Ви сам ще се
бори с болката и
сковаността.“
артроактал оказва благоприятно въздействие на
коленните и тазобедрени
стави, междупрешленните
стави на гръбначния стълб,
ставите на крайниците:
Подобрява подвижността на ставите
Намалява сковаността
при движение
Облекчава болката в
коленните, тазобедрените
и междупрешленните стави
Внася допълнително
количество калций от растителен произход в организма и стимулира отлагането
му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3
месеца 2 пъти в годината. артроактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско
предписание.

При поръчка на три ПроДукта получавате подарък
книжка „лечебните билки на българия“.
Продукта артроактал можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

2
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При сближаване
границите на кръвното
Πъpвoтo, ĸoeтo дa нaпpaвите, зa дa пpeoдoлeете
ĸpитичнoтo cъcтoяниe, e дa ce oпитaте дa вдигнете
гopнaтa гpaницa c пpиeм нa тeчнocти – ĸaфe, чaй, coĸ,
aйpaн cъc coл. Cлeд тoвa oбaчe нe бивa дa ce пpoпycĸa
ĸoнcyлтaциятa c лeĸap.
В разстояние на 10 до 20 мин. се изпиват 600-1500 мл
топла вода. Важното е да е топла, студената има обратния ефект. Смята се, че изпиването на ден от 2 до 3 л
вода принципно изключва подобни аномалии в стойностите на кръвното налягане.

От вечерта сложете в термоса една супена лъжица
корени от валериана и залейте с чаша гореща вода. Сутринта, като се събудите, прецедете настойката и приемайте по 1 с. л. след ядене 3-4 пъти на ден.
Внимание! Не се препоръчва да се пият валерианови препарати повече от 1,5-2 месеца.
Може да се направи и смес, от която се приемат 1-2
с. л. преди всяко хранене. Смесват се 1 кг мед, 5-6 добре измити лимона (смлени с корите, но без семките),
15 ситно нарязани листа от индрише и 20 -25 смлени
бадемови или кайсиеви ядки.
африканска рецепта
при сближаване на границите на кръвното
Вземете една 250 г чаша, налейте в нея 50 г оцет,
сложете захар колкото може повече (колкото може да
понесете), долейте до горе с вода изпийте наведнъж.
Рецептата се използва и при слънчев топлинен удар.

ИЗБАВЕТЕ СЕ ОТ ЗАПЕКА

“Получих пълно облекчение
следвайки
препоръките.
В
рамките на 2 месеца успях да
възстановя стомашната ми
ВСЕКИ ТРЕТИ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ СТРАДА ОТ НЕРЕДОВНА ДЕФЕКАЦИЯ,
дейност и мога да се храня
А ТОВА ВЛОШАВА САМОЧУВСТВИЕТО И Е ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО
нормално и да се изхождам
безпроблемно.”
„Запека може да бъде опасен, препарат за възстановяване Благодарение на съвременната
Владимир Ф., 78 г, София
за това не трябва да се на
нормалната
дефекация нанотехнология на молекулярно
пренебрегва. Трупащите се в (изхождане)
на
организма. ниво, помогна да се създаде “Имах рефлукс , който ме
червата остатъчни продукти от Благодарение на тази формула уникалният препарат “PERISTAL” тормозеше от 1 година и
храната и метаболизма, могат предоставя
възможността (Перистал).
ползвах много медикаменти,
да
предизвикат
множество на пациентите да намалят Съставките на този препарат е но без полза. Моя позната ми
неприятни
усложнения
със с 99% риска от оперативна поместена в капсула съдържаща препоръча препарата и го с болки и имах чувството, че ще
здравето дори отравяне на намеса и 93% успеваемост за 10 биоактивни съставки, които закупих. След месец и половина се пръсне. Реших се да ползвам
ползване рефлукса значи- телно и този препарат и се оказа,
организма. Това се получава възстановяване на нормалното бързо и ефективно повишават
намали а след 3 месеца изчезна.” че наистина помага. След 2
в резултат на натрупалите се функциониране на стомашно- резорбацията
(усвояването
Димитричка В., 75г., Лом месечно ползване сега вече
хранителни остатъци, които чревния тракт. ”Няма значение на хранителните вещества в
мога да се храня нормално.”
започват да ферментират и дали имате от скоро или с тънкото черво), възстановяват “Въпреки диетите ми имах
Мартин Д., 54г., Пловдив
проникват в кръвообращението, месеци запека - можете да се перисталтиката
на
чревния подуване на стомаха придружено
при което настъпва отравяне на избавите по естествен път” - тракт
стимулирайки
химиоЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА
организма. Това предизвиква уверено споделя откривателя -рецепторите на тънкочревната
главоболие, метеоризъм, газове, на формулата. Почти 180 хил. лигавица. Тази комбинация от
ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „ПЕРИСТАЛ”
И СЕ ИЗБАВИ ОТ НЕРЕДОВНАТА
подуване на стомаха, проблеми с души в цяла Европа, потвърдиха съставки помага също да се
ДЕФЕКАЦИЯ И ЗАПЕК
кожата и лош дъх. Ако проблема ефективността на тази уникална подобри задържането на водата
със запека не бъде отстранен, формула в това число около в дебелото черво, което довежда
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО
може да доведе до дълготраен 9 хил. души от България, за размекването на фекалните
15 СЕПТЕМВРИ 2019
възпалителен
процес
в които са преминали терапията маси и нормалното изхождане.
ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 54 ЛВ.
стомашно-чревния тракт, а и и
потвърждават
ползите.
Във връзка високата цена
дори до рак на дебелото черво.”
Узнавайки за ефективността на препарата и технологията
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)
- споделя професор Питър и
резултатите
от за
обработка
на
ценните
ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
Лоренс на последно проведения терапията
наши
български съставки, и за да е финансово
конгрес в Англия за здравето гастроентеролози
не
можа достъпен
специално
за
ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ
на човека. Питър Лоренс е и да повярват, че без използването българските
граждани,
са
основоположник на новия метод на лаксативи и медикаменти избегнати всякакви посредници
за борбата с констипацията и може да се постигне подобен и аптеки. Можете да напрадефекацията.
ефект
за
избавяне
от вите покупката на препарата
ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
След дългогодишни проучвания констипацията, но е напълно чрез телефонно обаждане към
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 20:00
и
изследвания
предостави възможно организма да реши оторизирания представител за
ОНЛАЙН
ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
на определена група фирми тези проблеми по натурален път. България.

024738722
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Диоскорея корени, растителни капс. х 30 съдържа фитохормона диосгенин като източник на естествен прогестерон, който значително подобрява състоянието на женския организъм по време на менопауза.
Балансира отношението естроген - прогестерон, подпомага нормалния хормонален статус по време на полово съзряване. Препоръчва се за регулиране на менструалния цикъл и фертилните функции на жената от
пубертета до климактериума. Използва се при нарушена функция на хипофизата, хипоталамуса, надбъбречните жлези и яйчниците. Продуктът има изразено регенеративно въздействие върху физическото тяло в съчетание със стимулиращ ефект върху емоциите
и психиката. Облекчава главоболието, колебанията в
настроението, депресията, раздразнителността и безсънието. Увеличава мускулната маса, намалява отлагането на липиди в артериалните съдове и черния дроб.
Червена детелина, растителни капс. х 30 притежава висока концентрация растителни естрогени, които предпазват организма от ксенохормоните. Прилага се успешно за регулиране функцията на жлезите
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с вътрешна секреция и за отстраняване на горещите върни, изпотяването, депресията, нарушения сън и
сърдечно-съдовите смущения през
менопаузата. Намалява риска от остеопороза, мастит, потиска апетита.
Възстановява функциите на организма след продължително приемане
на кортикостероиди и антибиотици.
Червената детелина е имунен стимулатор, подобрява циркулацията на
кръвния и лимфния поток, пречиства кръвта, тонизира гладката мускулатура на кръвоносните съдове,
балансира нивото на хемоглобин и
броя на кръвните плочици.
Хиалурон-биотин растителни
капс. х 30 е природен продукт с богата формула от бамбуков екстракт,
екстракт от нар, хиалуронова киселина, кварцова пръст, цинк, естествен витамин Е, пантотенова киселина, витамин В2 и биотин. Участва активно в изграждането на кожата, косата, ноктите и костите и допринася
за нормализиране обмяната на веществата в тях. Има подмладяващ
ефект, противомикробно и противовъзпалително действие. Благоприятно повлиява всякакви наранявания и бавно зарастващи рани, септични състояния, циреи и абсцеси. Стимулира растежа на косата и успешно
се прилага при чупливи нокти. Кварцовата пръст, бамбукът и нарът са богати на силиций, който стимулира минерализацията на костната тъкан, предотвратява отлагането на соли в ставите и участва активно във формирането
на зъбите и скелета. Хиалуроновата киселина подпомага хидратирането на ставите и изграждането на хрущяла, заличаването на бръчки и хидратирането на кожата.
Овчарска торбичка, комплекс билков дестилат 30 мл от:
овчарска торбичка, пасифлора, шапиче и бял равнец
Овчарската торбичка действа укрепващо и спазмолитично на женския организъм при болки в органите на
малкия таз и може да предотврати прекомерното менструално кървене. Пасифлората също има спазмолитично действие и действа успокояващо на нервната система при менопауза и предместруален синдром. Шапичето
действа за укрепване на женските полови органи в малкия таз, при възпаления, както и при менструални нарушения. Белият равнец се препоръчва като кръвоспиращо средство и при нередовно менструално кървене.

Продуктите са производство на ESPARA GmbH, Австрия
Вносител: “ФАРМАБИОН ПЛЮС” ЕООД, тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg
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При катаракта
(перде на очите)

Очанка. Вземете 2 супени лъжици от билката и я залейте с 500 мл
вряла вода. Оставете да
престои 1 час, след което прецедете. След като изстине напълно, използвайте отварата за
промивка на очите сутрин и вечер.
Може да използвате
получената отвара за
приготвяне на компрес,
който да наложите върху окото колкото е възможно по-дълго.
Отварата може да се
приема и вътрешно по

та и приемайте по една
супена лъжица, 20 минути преди хранене.
Розмарин. Розмаринът е богат на антиоксиданти и поради
това е едно от най-добрите лечебни растения срещу признаците
на стареене, включително и сенилна катаракта (старческо перде). Тази подправка може да се добавя към чай
или да залее една супена лъжица розмарин с
чаша вряла вода. След
като се охлади, прие-

75 мл три пъти на ден.
Метличина. В 400
мл вряла вода поставете 1 супена лъжица цвят
от метличина. Изчакайте да се накисне 2 часа, след което прецедете. Пийте по 120 мл, три
пъти дневно.
Алое. Вземете 200
грама листа от алое и ги
смелете в кухненски робот или пасатор. Смесете с 300 грама мед и получената смес поставете на слаб огън, на водна
баня в 500 мл домашно
червено вино. Оставете да ври така около 1
час. Прецедете отвара-

майте по една трета от
запарката по 3 пъти на
ден.
Цинерария (Сенецио). Цинерария маритима или сенецио е билка, за която е известно,
че може да разтвори катарактата. Смята се, че
тази билка може да попречи на развитието
на катаракта. Пригответе отвара от билката,
след което я разредете
с дестилирана вода в съотношение 1:50. Правете промивка на очите с
разтвора два пъти дневно в продължение на 3
седмици.

Нови проучвания в Германия намират лечение на Диабет с фитонутриенти

Д-р Найденов, ендокринолог, разказва за диабета и повишените нива на кръвната захар!
- Какви опасности крият за здравето високите нива на кръвната захар и нарушените функции на панкреаса?
- Опасно е, ако дълго време сте с висока кръвна захар
без да знаете това, защото постоянно повишените нива на
кръвната захар, увреждат много от органите, като влошават
функционирането на основните артерии. Хипергликемията засилва атеросклерозата на основните артерии, както е
при коронарната болест, но също и на малките артерии и
капилярите. Това, от своя страна е сериозна предпоставка
за настъпване на инфаркти и инсулти, които в много случаи водят до фатален край!
- Може ли да бъде предотвратен диабетът?
- За да сме здрави, е нужно да поддържаме физиологични нива на кръвната захар, особено при хора с диагностициран диабет. Безспорно, правилният хранителен режим
и физическата активност са важни, но за съжаление недостатъчни, особено когато задстомашната жлеза не функционира правилно и не произвежда инсулин.
На последния симпозиум в Берлин, Германия, учени от
цял свят бяха подготвили доклади на различни медицински
теми и в това число беше отделено сериозно внимание на
коварната болест диабета. В последните години научните
изследвания са съсредоточени върху функционирането на
панкреатичните клетки (именно тези клетки са отговорни
за производството на инсулин, който разгражда кръвната
захар) и връзката като цяло на панкреаса с другите жлези
в тялото. Последните проучвания показват, че клетките на
панкреаса могат да бъдат стимулирани и да запазят за подълго функционалността си, както и да я възвръщат на определено ниво (това преди се смяташе от медицината за
невъзможно!). За да се стимулира, панкреасът се нуждае
от група биоактивни вещества като флавонолови гликозиди, бифлавоноиди, проантоцианидини, фитостероли, тер-

пенови лактони, ензима с мощно антирадикалово действие
супероксиддисмутаза, полизахариди, органични киселини,
аспарагин, гинколови киселини, алкилфеноли, восъци и други, които се съдържат в някои растения. Някои от тези вещества стимулират отделянето на инсулин от бета-клетките на панкреаса, а други съдържат вещества с подобно на
инсулина действие и по този начин може да се въздейства
комплексно върху диабета. Вследствие на това ние създадохме продукт, който нарекохме „Диабексин“ – базиран е
на разработките на академик Хлебаров от концентриран извлек от 4 растения, които в комбинация могат да понижат
нуждите на организма от допълнителен прием на инсулин
до 82%. До момента такъв успех не е постиган с нито една
друга терапия. Нашите изследвания, проведени с продукта,
показаха засилване на въглехидратната обмяна с 29% още
след едноседмичен прием при над 90% от изследваните лица. След три месечен прием на "Диабексин" хората споделяха, че са свели до минимум поставянето на инсулинови
инжекции и приема на инсулинови таблетки.
Препоръките на специалиста д-р Найденов:
По време на кариерата си съм се занимавал с много случаи на пациенти, страдащи от диабет в по-ранни, но и в покъсни стадии на развитие на болестта. Без съмнение голямо
значение за развитието на болестта имат индивидуалните
навици на живот и хранене на пациентите. От друга страна, има продукти на основата на растителни екстракти, даващи очевидно добри резултати и в много случаи са алтернатива на медикаментозното лечение. След използване на
ДИАБЕКСИН от някои от моите пациенти сега мога да свидетелствам неговата ефективност. Видимо тяхното състояние се подобри, и то в много кратки срокове. "Диабексин"
е много ефективен начин за борба с диабета, тъй като това
е концентрирана течна формула, която съдържа няколко
активни компонента, работещи едновременно както в посока стимулиране на панкреаса в производството на инсулин, така и в правилната резорбция и разграждане на въгле-

хидратите. Концентрираните извлеци са и неизменна подкрепа при съпътстващите диабета състояния на сърдечни
заболявания, нарушение на зрението или бъбреците и др.
Препоръчвам приема на „Диабексин“ за период от поне три месеца, така че да се постигне траен резултат във
функционирането на панкреасната жлеза и регулация на
кръвната захар в организма.
Продукта „Диабексин” можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата www.biotica.bg или в аптеките.

При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.

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.)

2
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Медицина

Доказано живи
пробиотични бактерии
активни още щом попаднат в червата

По-бързо действие
подобрение от самото начало
на приема

Само 1 капсула на ден
дава оптималното
количество пробиотични
бактерии
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200 млрд. CFU/g

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЖИВИ
ПРОБИОТИЧНИ БАКТЕРИИ!

4.IX. - 10.IX.2019 г.

4.IX. - 10.IX.2019 г.

Медицина
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ЯПОНСкА МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ 4 правила за
ПОМАгА ПРИ ДИСкОПАТИИ прогонване на стреса
Установено е, че повече от
90% от страдащите от дискова болест могат успешно
да се лекуват консервативно.
Над 100 вида специални
омесващи и разтриващи техники на специалния японски
масаж на проф. М. Сайонджи
освобождават безболезнено
ставните блокажи по протежение на целия гръбначен
стълб, както и прищипаните
нервни коренчета. Вече 25
години в ЦЕНТър За МасаЖи “Био ЕНЕрго сПЕкТър”
тази безлекарствена терапия
помага на хора, страдащи от
гръбначни и тазови проблеми, болки в главата, раменете, врата и крайниците, някои заболявания на нервната система и обмяната на веществата.
Мануалните масажи засилват кръвообращението не само в засегнатите участъци,
а и в цялото тяло, като подобряват мускулния трофик
и статиката на гръбначния
стълб. Нещо повече - чрез
паралелното прилагане на
аурикулотерапия, зонотерапия, акупресура, подходяща
физиотерапия и оздравителна японска гимнастика се лекуват последствията от възпалението и травмираните
структури, мускулния спазъм

около гръбнака, скованост- част на тялото (завъртане,
та и болката. Нещо пове- изправяне, навеждане), при
че - във ВъЗсТаНоВиТЕл- вдигане на тежести, след преНиЯ сПа ЦЕНТър на фирма- карани травми и злополуки,
та се прилагат и допълнител- от наднормено тегло, статични хидромасажни процедуна неправилна
ри с използването на лекостойка на рабовити соли от Мъртво мота и покой. Дисре и ароматерапевтични
ковите болести
масла. Използваните
трябва да се
арома- и олиголекуват наврепродукти имат
ме, предупреждопълнителен
дават специалиоздравяващ
стите, тъй като
ефект. Комвсяко едно забаплексната тевяне може да дорапия съкраведе до по-серищава и вреозни заболявамето за възния, като дисстановяване
кови хернии и
на органичастични пазма, като усрези на допоредно регулните крайлира естествения му
ници.
енергиен
26 ГоДИНИ “БИо еНеРГо СПеКТъР”
баланс.
Не бива
Център за
Възстановителен
да се замасажи
сПа център
бравя, че
софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
дископати(срещу ІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
ята може
близо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
да възниктел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
не извед0896/691827
0889/628691
нъж - при
изключителен ефект при:
рязка про- Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
мяна на поглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
ложението
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
на горната

Всички проклинат стреса. И напразно. Краткотрайният стрес е присъщ на живота, невъзможно е да го
изхвърлим от всекидневието си и да живеем в абсолютно спокойствие. А и организмът ни е така устроен, че краткотрайният стрес раздвижва хормонално
тялото, прави го по-пригодно за живота.
Трябва да се борим с продължителния и тежък
стрес. Ако дни наред сме потиснати и в съзнанието
ни се върти една и съща натрапчива мисъл за неприятностите, които са ни се стоварили, това вече е
изпитание за организма. Започват хроничната умора,
неврозата, идват и заболяванията на стомаха, дебелото черво, жлъчния мехур. И понеже имунната защита на организма се срива от дълбокия стрес, вече
сме плячка на всякакви инфекции, а и на туморите.
има 4 правила срещу тежкия стрес.
1. Научете се да отхвърляте неприятностите от
съзнанието си. Казвайте си: „Какво толкова е станало? Някой близък да е умрял? Не, нали? Значи това
не е най-важното в живота!“
2. Не се дръжте като удавник за работата си.
Вярно, важно е. Но ако тя ви носи само неприятности и не ви удовлетворява професионално, тя е лоша работа. Дори известно време да сте безработен,
така ще е по-добре. Защото след време ще трябва
да напускате по болест.
3. използвайте свободното си време, за да се
обогатявате със знания и да набирате допълнителна информация. Тези занимания са сигурно средство срещу стреса, защото веднага ви поставят цел
и ви отвличат от черните преживявания. Получихте
ли компютърно образование? Възстановихте ли знанията си по чуждия език, който по-рано учехте? Не?
4. Вземете си домашно животно. Странен съвет,
нали? Но според изследванията на учени от САЩ хората, които имат домашни животни, живеят по-дълго. Защото се разтоварват в грижата за животното и
се чувстват обичани.

ПаРаЗИТИ – „ТИХИТе УБИЙЦИ“
В НаШеТо ТЯло!
болестите, причинени от паразити, са на второ място в света по брой след простудните
По данни на Световната здравна организация
огромна част от болестите с летален изход са причинени от паразити. Списъкът на тези болести е
огромен. Паразитите лесно попадат в човешкия
организъм най-вече посредством храна и напитки. Според специалисти от Института по паразитология в България т. нар. „естествена смърт“ найчесто не е нещо друго, а болест, развита поради
паразити, която не е била овладяна навреме.
Вътрешността на човешкото тяло е пълна с паразити, които се хранят чрез нас, с нашето здраве.
Все по-мутирали екземпляри се изолират в лабораториите ежегодно, което налага изострено внимание и още по-строги хигиенни навици.
Видове паразити в човешкия организъм: тении - водещи до тумор ; паразити на човешкия мозък и сърцето - водещи до отпадналост, неврози
и резки промени в настроението и причиняващи
болести на сърдечносъдовата система; глисти и
острици – анемии, отслабване и бърза умора; аскарида; токсокара и други.
как Да раЗБЕрЕМ,
ЧЕ иМаМЕ ПараЗиТи?
Най-общо симптомите са следните: лош дъх, чести настинки и запушен нос, тъмни кръгове или торбички под очите, лесна уморяемост, болки в мускулите и в ставите, алергии, обриви, хрема, сълзящи очи, нервност, нарушаване на нормалния режим за сън (сънливост през деня и безсъние нощем), проблеми с апетита, често главоболие, диария или запек.
Дори само два от изброените
симптоми може да са знак,
че имате паразити в тялото!
как Да сЕ иЗЧисТиМ оТ ПараЗиТи?
Поради епидемиологичния характер на раз-

пространението на паразити е разработено средство, което ги премахва трайно и безболезнено.
Този продукт, с мощно антипаразитно и противоглистно действие, носи името лепарацид®. В две
форми - сироп и капсули - не само изчиства от паразити, но и подобрява общото физическо и психологическо състояние. Специалистите казват, че
това е единственото работещо средство за пречистване на организма от кръгли чревни паразити. лепарацид® елиминира от организма паразитите, живеещи навсякъде: червата, мозъка, сърце-

то и другите органи.
Комбинацията от съставки в продукта лепарацид® подпомага бързото и ефективно изчистване
на натрупали се в организма шлаки, токсини и паразити. Предпазва от появата на паразити и същевременно благоприятства черен дроб, сърце, стомах, бели дробове и кожа. Предотвратява от повторна поява на паразити, унищожавайки яйцата
им. Осигурява висока енергичност, здравословен
сън и работоспособност.

лепарацид ® - сироп и капсули,
може да поръчате във всички
аптеки в страната,
както и онлайн на
www.healthmag.bg
и тел. 02/955 59 04
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„Старата ïуøка“
в ïамет на Ради÷ков

Ловци от сдружението "Сокол" в Берковица отбелязаха 90-ата годишнина от рождението
на големия писател и запален ловец от близкото

З

анаятчии от всички краища на България показваха
свои произведения
в Алея на занаятите
във Вършец по повод
празника на курорта,
минералната вода и
Балкана, съобщиха от
местната община.
Алеята беше дълга близо километър и
се простираше по емблематичната за Вършец Алея на чинарите.
В павилиони 32-ма за-

село Калиманица Йордан Радичков с конкурса "Старата пушка". Събитието бе организирано от ловното сдружение и общината в града.

В местността Кършията край село Гаганица се
събрали 30 ловци, които са показали пушки
и други огнестрелни
оръжия на повече от
век. След изложението
е имало стрелба по панички със старите оръжия, сред които шотландска викторианска
пушка "Алекс Мартин"
от края на ХIХ в. на Димитър Джендов от София и пушка "Винченцо Бернардели" с пълнител от 1949 г. на Стоян Ангелов от Берковица. Отлични резултати в
стрелбата отчела и пушка "ИЖ-27" на Петър Пе-

у нас

тков от Монтана. Ловците заявили, че старите
пушки са не само красиви и истински произведения на изкуството, но
и с точен мерник.
За годишнината от
рождението на Радичков, която е през октомври, ловците от Берковица готвят и други изяви. Една от тях ще е ловен излет по пътеките,
по които той е крачел
с пушка допреди около
20 години. Йордан Радичков е учил в Берковица
и до последно е ловувал
край града с приятелите си. Приживе той многократно е заявявал, че
черпи сюжети за творчеството си от "прекрасния български Северозапад" и от родния си
край.

4.IX. - 10.IX.2019 г.

Íов паметник
в Äоáротиöа
Паметник на загинали за свободата на България ще бъде открит на 5 септември в село Добротица, Ситовска община на Силистренска област.
Това съобщиха от областната администрация, позовавайки се на кмета на селото Искра Георгиева.

Àлеÿ на занаÿòиòе

наятчии от близо и далеч показваха бижута,
сувенири, съдове, ароматизирани цветни све-

щи, троянска
керамика, изделия от дърво и кожа, пана, ръчно изработени ножове от стомана, сувенири от борови шишарки, огледала и свещници от дърво,
икони, домашни сладка
и конфитюри, книги и

много други неща. Кметът на Вършец Иван Лазаров връчи грамоти
на всички участващи
в изложението и им
благодари за приноса за издигане имиджа
на курорта като национален балнеологичен
център, в който освен
минерална вода и чист
въздух има и други развлечения за туристите.

Паметникът ще бъде вписан в Областен регистър на военните паметници, който включва вече
44. Последните два са открити в селата Шуменци и Варненци на Тутраканската община. Преписка за паметник има и за село Войново, Кайнарджанска община.

„Ïаíаãиÿ“ - Èсïаниÿ ãоâоðи çа Ïлоâдиâ
âъçдигаíе íа õляáа
Празникът "Панагия" - Въздигане на хляба, беше отбелязан в Кюстендил и в близкото село Раждавица, съобщиха от общинския
отдел "Култура и духовно развитие". Събитието се почита, когато се отбелязва Успение на
Пресвета Богородица. Културният форум "Панагия" се организира в Кюстендил от 2008 г.
Празникът се прави около църкви и параклиси, посветени на Успение Богородично, и е
свързан с представяне на българската православна традиция. През тази година той запо-

чна в кюстендилското с. Раждавица, където
наскоро беше възстановена стогодишна фурна и тя вече работи.
"Панагия" е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане, казаха от отдел "Култура и духовно
развитие". Форумът представя традицията по
замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница.
Идеята е по-възрастните жени да предадат
и научат на "тайнството" на замесването на
хляба своите по-млади наследнички.
В Кюстендил имаше традиционно изложение на обредни хлябове. Отслужен бе и водосвет за здраве и благоденствие.

Испанското издание
„Нуева трибуна” посвети голяма статия на Града под тепетата като европейска столица на
културата. Тя разказва
за хилядолетната му
история. Отделено е
и специално място
на знаковите места около Пловдив
– Бачковския манастир и Асеновата
крепост. За разлика
от наивните писания
на англоезичните автори испанецът Едмундо Файанас е показал
един грамотен и ерудиран поглед върху историята на града. Разказано е как в 815 г. той става
български, как за първи
път топонимът „Пловдив” е използван през

ХV век и как сме били
столица
н а

гат на културния туризъм. Испанската

зависимата от Портата Източна Румелия.
Вече над десетилетие
сеньор Файанас организира големи туристически групи, които набля-

статия е пълна с интересни факти за Античния театър,
Римския стадион и още
куп пловдивски забележителности. Едмундо
Файанас се е постарал

да проучи размерите
им, както и кога и как са
открити и реставрирани. Споменава интересния факт, че стадионът
е бил само на 4,5 метра
под нивото на земята.
Уточнил е, че е бил дълъг 180 метра и е събирал 30 000 зрители. „Нуева трибуна” проследява и как се е променяло името на града през
хилядолетията. Разказано е подробно и за
други забележителности на Пловдив. Това
са църквата „Света Богородица”, Джумая джамия и къщите „Недкович” и „Ламартин”. Изданието е публикувало
хубави фотоси на Капана, изглед към Сахат тепе от съседното Небет
тепе, Античния театър,
Римския стадион, Асеновата крепост и Бачковския манастир.

Íад 300 наõодки в ×ервен

Над 300 находки бяха открити по време на разкопките на средновековния град Червен, съобщиха от Регионалния исторически музей в Русе.

През този археологически сезон е проучен
терен около църква, намираща се в западната
страна на скалното плато. Изцяло са изследвани гробните камери, които заемат голяма част
от основното помещение на сградата и са изсечени в скалата.
Разкрит е сектор от главната улица на средновековния град, както и няколко зида от допълнителни пристройки около храма, датирани към началото на ХV век. Находките включват накити и предмети от всекидневието. Намерени са и 150 монети от ХIV век.
Тазгодишните разкопки продължиха месец
и бяха под ръководството на археолога Светлана Великова, допълват от музея.
страницата подготви соня ВълкоВа
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(рЕкаТа)

На всяко детенце оттук и чужбина
морето раздава по раковина,
в която нашепва с вълните съзвучно:
- Очаквам те, идвай! Без теб ми е скучно!
Христина ПЕТроВа

Дълга Яна криволана
с песни слиза от Балкана.
Мътна ли е – тя бушува,
бистра ли е – си кротува.
Тя дарява с хлад полето,
сетне стига пък морето!
Що е то?

Сякаш вертолет е
над листо и цвете.
То лети, не спира,
без да знае мира.
Що е то?
лепарацид® от бр. 17
Аз приличам на сърна,
храстите ми са храна.
Скачам, скачам като заек,
но рекорда ми не знаят.
Нося си в торба децата –
мъчениче по земята!
Що е то?
(кЕНгУрУТо)

Ех, идва на лятото краят обаче!
Играта приключва, дори му се плаче!
През зимата всеки ще го забрави!
Какво да направи? Какво да направи?

Книжна птица пори все небето,
но държи я със въже детето.
Тя опашка цветна вее,
а без глас е и не пее!
Що е то?
(кНиЖНоТо ХВърЧило)

Но най-много от всичко морето обича
с децата по пясъка мокър да тича.
Да спуска разпенени бързи вълнички
към детски ръчички и боси петички.

Що за слабост има Владко,
все си търси нещо сладко,
ту във шкафа, ту в килера –
дано там да го намери!
Щом открие това нещо,
първо го оглежда вещо –
откъде да го подхване,
поне малко да остане!
Грабва лъжицата Владко
и си хапва сладко, сладко!
Сетне тихичко се скрива
и устата си изтрива.
Ако мама го запита
сладкото дали е пипал,
той се прави, че не знае,
като пумпал се мотае!
Не разбира друго Владко,
не му трябва много сладко.
Щом със него прекалява,
зъбките си разрушава!
Младен ПЕТроВ

Áàáà ìè å ïðàâà

Щурчова гъдулка

Вечерите чудни летни
с песни пълни са приветни…
Пеят птиците в гората,
чановете на стадата…
В полумрак лети светулка –
пее щурчова гъдулка!
Леко-леко, надалеко
свири си в захлас щурчето!
Песента му даровита

ВлаДКо

Ако е мотор, ще спре,
за да разбереш добре
защо с неземна мощ,
пулсира ден и нощ.
Без никого да пита,
дълбоко в тебе скрито.
Мисли за него ти –
дарява те с мечти.
Що е то?

(ВоДНоТо коНЧЕ)

Морето през лятото много обича
край златните плажове да се припича.
Да люшка приспивно рибарските лодки,
безкрай да танцува със рибите кротки.

- Браво! Браво, Миме сладка,
ще ми каже нежно татко,
а от мама ще се уча
и целувка ще получа.
Христо НЕДЕлЧЕВ, с. Хрищени, общ. ст. Загора

(сърЦЕТо)

Какво да наïрави?

Мимето ни е голяма –
пет години има-няма.
Цял ден ходи, бяга, тича,
ала и труда обича.
- Бабо, дай ми таз метличка!
Аз ще помета самичка.
Къщата ще премета.
Всичко аз ще подредя.
Ти си стара. Почини си!
Седни малко, отдъхни си!
Ти си вече остаряла
и косата – побеляла.
Знам, че те болят ръцете.
Болки имаш и във двете.
Кръста си ти не изправяш.
От леглото трудно ставаш.
Научи ме как да готвя,
вкусни манджи да приготвя!
Мама аз ще изненадам,
а и тате ще зарадвам.

ниви и реки прелита.
Даже малките калинки
се заслушват на дружинки…
Животинките в полята,
птиците по дървесата!
Сред полета, край дъбрави
щурчо баш свирач се слави!
стоян МиХайлоВ,
Търговище

Моля баба Дишка да ми купи книжка.
Баба ми контрира: ще ме абонира!
За какво обаче? Аз съм първолаче!
От възторг трепери:
„Вестник „Пенсионери”!
В страницата „Внуче” всичко ще научиш:
стихове и песни, приказки чудесни,
весели картинки, сладки животинки!”
Мисля си тогава – баба ми е права!
„Внуче” с интерес съм прочел и днес.
И подготвен аз почвам втори клас.
Уляна иВаНоВа

Лека нощ, деца! Ï÷åëè÷êà
грее сребърна луната
и поглежда към земята.
кани малките деца –
време е за сън сега!

Малката пчеличка
грабна си торбичка,
литна над земята,
сгуши се в цветята.

Чудна светлина изпраща,
с обич нежна ги обгръща!
Плува кротко в тишината
и приспива тя децата.

Старата коприва,
вечно горделива,
завидя на всички
цъфнали тревички.

във прозореца наднича
и на майчица прилича!

оцветете рисунката

- лека, лека нощ, деца! –
шепне им гальовно тя.
Шшшт! нека сладичко да спят,
във съня си те растат!
карамфила МариНоВа

- Хей, пчеличке малка,
отминаваш – жалко…
Исках и от мене
нещо да си вземеш!

Сбирам аз нектара,
- Нямаш си, коприво, пълня си хамбара.
цветенце красиво!
Мария ВЕликоВа
Страницата подготви Кристина ДоБРеВа
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Неосъществената мечта
язънта му към княза е
причина да изтегли руските офицери от страната. По-голямата част
от българската армия
е на турската граница,
когато идва вестта – на
2 ноември Сърбия обявява война на България. Героизмът на българския войник и талантът на капитаните в тази
война са незаслужено
подценявани, а те не отстъпват на величието на
епическите битки при
Шипка, Одрин и Дойран.
От стр. 1
Боян не отишъл никъде. И три от пръчките се счупили. Иначе
първото формулиране на фразата приписват на Омир, а римляните са я извели в сентенция. Мнозина я знаят и я повтарят, но...
Когато сянката на полумесеца надвисва над
Балканите и Европа, цар
Иван Александър Асен
се гордее с втория златен век на българската
култура, но дели държавата като баница между двамата си синове, а
Добротица, Константин
Драгаш и Марко Кралевичи са независими
деспоти. Севастократор Момчил, който държи Родопите и Беломорието, пръв пада жертва на завоевателите.
Съединението е сила,
но когато го няма...
На 3 март 1878 г. България възкръсва от пепелищата с помощта на
руското оръжие и Санстефанския прелиминарен договор определя
българското землище,
отрязвайки от него три
къса. На съюзниците се
дават – на Сърбия Нишка област, на Румъния –
Северна Добруджа, населена с 96% българи,
няколко процента турци и незначителен брой
гърци по крайбрежието. Османската империя си връща Одринска област като предмостие към столицата.
Но само след 132 дни в
Берлин английската дипломация печели блестяща победа. Обособява се Българско княжество между Дунав и Стара планина, автономия
– между Стара планина
и Родопите, а Македония, Източна и Западна Тракия се връщат в
рамките на империята. Австро-Унгария завзема Босна и Херцеговина, а лорд Дизраели
слага в короната бисера на Средиземноморието – остров Кипър.
Без пушка да пукне.
Съединението
прави силата
Знае го не само Захари Стоянов, знаят го и
други и на 6 септември
1885 г. то е факт. На 8

лят, че никога вестта за
предстояща война не е
посрещана от народа с
такова въодушевление
и еуфория. От цяла Европа ученици, студенти, търговци и работещи бързат да се приберат в Родината и да се
запишат в армията. Във
военните бюра момчета
и старци лъжат, за да бъдат приети. Всички живеят с мисълта за единението, целокупна България и освобождението
на поробените братя.

Хронология на великия акт

На 6 септември 1885
г. се извършва Съединението на Княжество България с Източна
Румелия.
От пролетта на 1885 г.
сформираният в Пловдив
под ръководството на Захари Стоянов
БТЦРК се заема с активно пропагандиране на обединението чрез публикации в
пресата и публични демонстрации. Комитетът
установява връзки с висши офицери като капитан Райчо Николов и
капитан Сава Муткуров,
както и с много офицери в местните гарнизони. Проведени са разговори и с майор Данаил
Николаев, най-висшия
офицер в областта. Планира се съединението
да се проведе в началото на септември, когато голяма част от румелийската милиция е
мобилизирана за провеждането на маневри.
На 29 август Сава
Муткуров и членът на
БТЦРК Димитър Ризов
септември княз Батенберг подписва Манифеста. Дотук добре. Но
случилото се никак не
радва съседите. Гърция
обявява обща мобилизация, иска компенсации, но
няма обща граница с България. Румъния
предявява искане пред
Великите
сили да
бъде компенсирана с Южна Добруджа. Сърбия иска
Видин, Трън и Радомир.
Турция е предупредена
от руския император да
не се намесва, но непри-

се срещат в Шумен с
княз Александър I, провеждащ военни маневри в района на града.
Той им дава уверения
за подкрепата си, но не
уведомява за това скептично настроения към
съединението министър-председател Петко
Каравелов. Министърпредседателят изостава от събитията. Научава голямата новина, когато файтонът му влиза
в Търново.
Първоначалното намерение на БТЦРК е актът да се обяви на 15
септември, но на 2 септември в Панагюрище
започва бунт, овладян
още на същия ден от полицията. Пред опасността страната да бъде об-

хваната от разпокъсани
спорадични бунтове, а
ръководителите на заговора да бъдат арестувани, комитетът решава
да ускори начинанието.
Още същия ден представители на БТЦРК са изпратени в различни градове на областта, откъдето трябва да поведат
бунтовнически групи
към Пловдив, където да
ги поставят под командването на майор Данаил
Николаев.
На 4 септември бунтовници под ръководството на Чардафон
обявяват съединението
и установяват контрол
над село Голямо Конаре.
На следващия ден правителството начело с
Иван Ст. Гешов провеж-

На тържествата в
Пловдив при Съединението се веят и черни
знамена. Третата сестра, Македония, още
е под робство. Както
и Беломорието. Бъл-

И скоро на бойните полета показват какво значи български дух и опровергават немския генерал, че Одрин може да бъде превзет само след 6-месечна обсада, и то от една армия в света – немската.
Кобургът обаче живее с манията да седне
в престола на
византийските
императори. За
целта си поръчва карета с шест
бели коня и червена мантия. И
прави фаталната грешка на 16
юни 1913 г. Това,
което съседите
не успяват през 1885 г.,
Фердинанд им поднася на тепсия. Следва Междусъюзническа-

гария живее с мисълта за освобождение
на поробените земи.
Съвременици споде-

да консултации с руското
представителство в Пловдив с намерението, ако получи подкрепа
от Русия, самото то да обяви
съединението.
На 5 септември няколкостотин
въоръжени
бунтовници
от Голямо Конаре (сега гр. Съединение) се придвижват към
Пловдив.
През нощта срещу
6 септември частите,
командвани от Данаил Николаев, установяват контрол над града
и отстраняват правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Съставено е временно правителство
начело с Георги Странски, което малко по-късно е заменено от Комисарството в Южна България и е обявена обща
мобилизация. Благодарение на Русия и лично на император Александър III Съединението получава дипломатическо и международно
признание.
та война и първата национална катастрофа.
България жадува реванш и го получава в
Първата световна война. Следват блестящи
победи срещу съседите, армиите им са разбити, „анихилирана” е
Дивата дивизия на казаците, при Дойран бойците на ген. Владимир
Вазов постигат една от
най-големите победи в
българската история.
Дипломацията ни обаче е сразена в Ньой и
това, че Стамболийски
чупи златната писалка,
не е основание страната
да избегне втората национална катастрофа.
Последният опит е
на 1 март 1941 г., когато България се присъединява към Тристран-

ния пакт. Радостта е
кратка. Казват, че когато Борис III научава за
нападението над Съветския съюз, промълвил: „Край с целокупна България.” Може и
да не го е казал, но последиците са печални.
И само категоричната
позиция на Сталин, пазещ плячката си, позволява Дунавска България
да остане на картата.
Съединението
прави силата
Но не толкова на земи, а преди всичко на
хора. Вече 89 години
девизът е на фасадата
на Народното събрание, но кой да вдигне
глава?! Политическият
елит, свикнал да служи на външни господари, само за три десетилетия направи такова невероятно салтомортале, че страната
дерайлира за четвърти път. Всичко построено в последния половин век трябваше да бъде разрушено и отречено. Та дори и историята,
паметта и традициите.
„Съединението прави
силата, а силата ражда независимостта.”
Приписват тези думи
на Ст. Стамболов. Може
да добавим, че независимостта ражда достойнството, а приведеният
гръб – унижението. А когато стане дума за унижение на един народ, центробежните сили надделяват. Липсва национална доктрина и стратегия,
политиците водят епични битки помежду си (за
кокала естествено!), а хоризонтът им са предстоящите избори. Няколко
милиона българи напуснаха страната в търсене на по-добър живот,
а останалите, изпаднали
в безпътица и мизерия,
не са в състояние да намират общи цели, идеи
и посоки. Разединението и противопоставянето в обществото е посилен фактор от демографската катастрофа.
Съединението прави силата. Звучи красиво. Като мираж и неосъществена мечта.
Иван ВАСЕВ

Страницата подготви Цветан Илиев

4.IX. - 10.IX.2019 г.
Диема
СРЯДА, 4 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Женени с деца” сезон 1,
17:00 „Взривна вълна” – екшън
с уч. на Стивън Сегал, Том
Сайзмор, Денис Хопър,
Джейми Пресли, Питър
Грийн, Нас, Кевин Гейдж,
Майкъл Халси
19:00 „В.И.П” сезон 3
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Кунгфу тупалки” – екшънкомедия с уч. на Стивън
Чоу, Юен Ва, Юен Ки, Жи
Хуа Донг, Квок-Куен Чан
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 5 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Женени с деца” сезон 1
16:40 „Убийствена скорост” –
криминален екшън с уч. на
Андрю Кийгън, Брандън
Куин, Натали Чиглиути,
Ник Картър, Рено Уилсън,
Грег Грънбърг, Крисчън
Монзон
19:00 „В.И.П” сезон 3
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Трансформърс” – приключенска фантастика с уч. на
Шая Лебьоф, Мегън Фокс,
Джош Дюамел, Тайръс
Гипсън, Рейчъл Тейлър,
Антъни Андерсън, Джон
Войт, Джон Туртуро, Кевин

Виасат Хистори
сряда, 4 септември
Страхотни изобретения
Загадки в музея
Забранена история
Вътрешна информация за
убийството на Джон Ф. Кенеди
15:05 Скрити следи
16:05 Кацането на Луната
17:10 Тайните на китайските колесници
18:15 Леден мост
19:15 Опасна Земя, еп. 2
20:10 Митични зверове
21:05 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 5
23:00 Нил: 5000 години история,
еп. 3
00:00 Конспирация, еп. 7
00:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 3
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 5
03:00 Нил: 5000 години история,
еп. 3
03:55 Конспирация, еп. 7
04:50 Убийци от древността, еп. 9
05:45 Загадки в музея
четвъртък, 5 септември
06:35 Страхотни изобретения
08:15 Египетски загадки
12:55 Парижки мистерии
15:00 Как Пътят на коприната създаде света
18:05 Руската революция
19:05 Конспирация, еп. 7
20:00 Митични зверове
20:55 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 6
23:00 Нил: 5000 години история,
еп. 4
00:00 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 1
01:05 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 4
02:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 6
03:10 Нил: 5000 години история,
еп. 4
04:05 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 1
05:15 Черни операции от далечното минало, еп. 1
петък, 6 септември
06:15 Загадки в музея
07:10 Страхотни изобретения
08:10 Истинският доктор Живаго
09:20 Американски принцеси
12:15 В търсене на “Ориент Експрес”
14:05 Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
15:10 Мъртвият викинг, еп. 1
16:05 Мъртвият викинг, еп. 2
17:00 Мъртвият викинг, еп. 3
17:55 Мъртвият викинг, еп. 4
18:50 Тайните на мъртвите, сезон
06:30
07:40
11:10
14:00

Най-гледаните
Дън
01:00 „Военни престъпления”
сезон 11
02:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 6 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
15:50 „Женени с деца” сезон 1
16:20 „Делта Форс” – екшън с уч.
Джо Бишъп, Хана Шигула,
Джордж Кенеди, Мартин
Болсъм, Лий Марвин, Робърт Форстър
19:00 „В.И.П” сезон 3
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Призрака и Мрака” –
приключенски филм с уч.
на Майкъл Дъглас, Вал
Килмър, Том Уилкинсън,
Емили Мортимър, Бърнард
Хил
00:10 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:10 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 7 септември
05:40 „Щурите съседи”
08:45 „Снайперисти” - сериал,
сезон 4,
11:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар, Емили дьо Равин, Кен
Дукен, Рупърт Грейвс, I
част
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Тайнственият остров” –
приключенски филм с уч.
на Патрик Стюарт, Габриел
Ануар, Кайл МакЛоклан,
Рой Марсдън, Омар Гoдинг,
Даниел Калвърт, I част
15:15 „Последният ден” – приключенски екшън с уч. на
Дейвид Джеймс Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс
Кромуел, Бенджамин
Садлър, Стивън Кълп, Оуен
Бест, Наташа Калис, Колин
Кънингам, II част
2, еп. 1
20:00 Митични зверове, еп. 5
20:55 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 7
23:00 Египетски загадки, еп. 1
00:00 Истинската война на тронове, еп. 2
00:50 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 5
02:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 7
03:05 Египетски загадки, еп. 1
04:00 Истинската война на тронове, еп. 2
04:50 Черни операции от далечното минало, еп. 2
05:55 Загадки в музея, сезон 5, еп.
10
събота, 7 септември
06:45 Страхотни изобретения
10:40 Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
11:45 Конспирация, еп. 6
12:40 Конспирация, еп. 7
13:35 Нил: 5000 години история,
еп. 1
14:30 Нил: 5000 години история,
еп. 2
15:30 Нил: 5000 години история,
еп. 3
16:25 Нил: 5000 години история,
еп. 4
17:25 Египетски загадки, еп. 1
18:20 Египетски загадки, еп. 2
19:15 Египетски загадки, еп. 3
20:15 Истинската война на тронове, еп. 4
21:05 Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 8
23:00 Мистерията на катакомбите
00:05 История на оръжията, еп. 4
01:10 Убийци от древността, еп. 2
02:00 Забранена история
03:40 Загадки в музея
05:10 Страхотни изобретения
неделя, 8 септември
06:05 Забранена история
07:10 Страхотни изобретения
08:10 Загадки в музея
09:00 Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 1
10:15 Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 2
11:25 Опасна Земя, еп. 2
12:25 Опасна Земя, еп. 3
13:20 Дневниците на Венера
14:30 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 1
15:35 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
16:40 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
17:45 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
18:45 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
19:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
20:55 Епични жени воини - Викингите
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в

36

Български

тв програми
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17:00 „Трансформърс ” – приключенска фантастика с
уч. на Шая Лебьоф, Мегън
Фокс, Джош Дюамел,
Тайръс Гипсън, Рейчъл
Тейлър, Антъни Андерсън,
Джон Войт, Джон Туртуро,
Кевин Дън
20:00 „Последният екшън герой”
– приключенски екшън с
уч. на Арнолд Шварценегер, Остин О`Брайън, Ф.
Мъри Ейбръхам, Мерцедес
Руел, Бриджит Уилсън,
Чарлс Данс, Робърт
Проски, Антъни Куин, Иън
Маккелън, Том Нунан, Арт
Карни
22:50 „Сикарио: Солдато” – криминален екшън с уч. на
Бенисио Дел Торо, Джош
Бролин, Катрин Кийнър,
Джефри Донован
01:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 8 септември
05:30 „Щурите съседи”
08:45 „Снайперисти”,
11:00 „Кунгфу тупалки” – екшънкомедия с уч. на Стивън
Чоу, Юен Ва, Юен Ки, Жи
Хуа Донг, Квок-Куен Чан
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Убийствена скорост” –
криминален екшън с уч. на
Андрю Кийгън, Брандън
Куин, Натали Чиглиути,
Ник Картър, Рено Уилсън,
Грег Грънбърг, Крисчън
Монзон
15:45 „Призрака и Мрака” –
приключенски филм с уч.
на Майкъл Дъглас, Вал
Килмър, Том Уилкинсън,
Емили Мортимър, Бърнард
Хил
18:00 „Игри на волята: България“
– реалити
19:45 „Игри на волята: България“
– коментарно студио
20:45 „Доблестни мъже” – трилър с уч. на Том Круз, Джак
Никълсън, Деми Мур,
Кевин Бейкън, Кийфър
Съдърланд, Кевин Полак,
Джеймс Маршъл, Джей Ти
Уолш, Кристофър Гус, Мат
Крейвън
23:45 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕЛНИК, 9 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Женени с деца” сезон 1
16:30 „Последният екшън герой”
– приключенски екшън с
уч. на Арнолд Шварценегер, Остин О`Брайън, Ф.
Мъри Ейбръхам, Мерцедес
Руел, Бриджит Уилсън,
Чарлс Данс, Робърт
Проски, Антъни Куин, Иън
Маккелън, Том Нунан, Арт
Карни,
19:00 „В.И.П” сезон 3
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Етажна собственост”
22:00 „Срещу мрака” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Джена
Харисън, Таной Рийд, Дани
Мидуинтър
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 10 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл, I част
18:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Делта Форс: Колумбийска
връзка” – екшън с уч. на
Чък Норис, Били Драго,
Пол Пери, Ричард Джекъл,
Джон Райън
00:10 „Военни престъпления:

Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 11 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Доблестни мъже” – трилър с уч. на Том Круз, Джак
Никълсън, Деми Мур,
Кевин Бейкън, Кийфър
Съдърланд, Кевин Полак,
Джеймс Маршъл, Джей Ти
Уолш, Кристофър Гус, Мат
Крейвън
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Дни на грохот” – екшън
с уч. на Том Круз, Никол
Кидман, Робърт Дювал,
Майкъл Рукър, Ранди
Куейд, Дон Симпсън, Каролин Уйлямс, Дона Скот
00:10 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 12 септември
06:00 „Камиони по леда”
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Женени с деца” сезон 1,
17:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар, Емили дьо Равин, Кен
Дукен, Рупърт Грейвс, I
част
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Трансформърс: Отмъщението” – екшън-фантастика с уч. на Шая Лебьоф,
Мегън Фокс, Джош Дюа-

мел, Тайрийз Гибсън, Джон
Туртуро, Кевин Дън, Рейн
Уилсън, Джули Уайт
01:00 Военни престъпления: Лос
Анджелис”
02:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 13 септември
06:00 „Гаражът на Джей Лено”
сезон 1
06:50 „Уокър ”
07:50 „Черният списък”
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Екип “Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър ”, сезон 3
14:00 „Черният списък”
15:00 „Екип “Среднощен ездач”
16:00 „Женени с деца” сезон 1,
17:00 „Дни на грохот” – екшън
с уч. на Том Круз, Никол
Кидман, Робърт Дювал,
Майкъл Рукър, Ранди
Куейд, Дон Симпсън, Каролин Уйлямс, Дона Скот /п/
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Без/смъртен” – трилър
с уч. на Райън Рейнолдс,
Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек
Люк, Виктор Гарбър, Мишел Докъри
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:45 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 14 септември
05:45 „Щурите съседи”
08:45 „Снайперисти” - сериал,
сезон 4,
11:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно”
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Тайнственият остров” –
приключенски филм с уч.
на Патрик Стюарт, Габриел
Ануар, Кайл МакЛоклан,
Рой Марсдън, Омар Гoдинг,
Даниел Калвърт, II част
15:30 „Теория за големия взрив”
сезон 9
16:00 „Трансформърс: Отмъщението” – екшън-фантастика с уч. на Шая Лебьоф,
Мегън Фокс, Джош Дюамел, Тайрийз Гибсън, Джон
Туртуро, Кевин Дън, Рейн

Уилсън, Джули Уайт
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Универсален войник: Завръщането” – екшън-фантастика с уч. на Жан-Клод
Ван Дам, Майкъл Доей
Уайт, Хайди Шанц, Ксандър
Бъркли, Джъстин Лазард,
Киана Том
21:50 „Звездни рейнджъри” –
екшън с уч.на Каспър Ван
Дийн, Дина Майър, Дениз
Ричардс, Джейк Бъсий,
Нийл Патрик Харис, Кланси Браун, Сет Гилиам, Ру
Макланахан,
00:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 15 септември
05:30 „Щурите съседи”
08:45 „Снайперисти”
10:00 „Снайперисти” сезон 5
11:00 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл, I част
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Операция Делта форс” –
екшън с уч. на Джеф Фахи,
Ърни Хъдсън, Роб Стюарт,
Франк Загарино, Джо
Лара, Тод Йенсен, Наташа
Съдерланд, Хал Холбрук
15:30 „Операция „Възмездие” –
екшън с уч. на Марк Дакаскос, Трийт Уилямс, София
Пърнас, Джо Суба, Били
Кембъл, Роналд Азинас
17:30 „Без/смъртен” – трилър
с уч. на Райън Рейнолдс,
Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек
Люк, Виктор Гарбър, Мишел Докъри
20:00 „Мост на дракони” – екшън
с уч.на Долф Лундгрен,
Кери Хироюки Тагава,
Валъри Чоу, Гари Хъдсън,
Башар Рахал, Велизар
Бинев, Боян Милушев,
Николай Бинев
22:00 „Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън,
Стив Джеймс
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар

цвят, еп. 9
23:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 10
00:00 Хенри VII: Зимният крал
01:05 Прокълнати династии, еп. 1
01:30 Прокълнати династии, еп. 2
02:00 Забранена история, сезон 5,
еп. 1
03:00 Забранена история, сезон 5,
еп. 2
03:45 Загадки в музея, сезон 7, еп.
13
04:30 Загадки в музея, сезон 6, еп.
1
05:15 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 20
05:40 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 21

Рим, еп. 3
12:55 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
13:50 Епични жени воини - Викингите
14:55 Дубровник: Републиката, еп.
3
15:55 Дубровник: Републиката, еп.
4
17:00 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 3
18:05 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
1
19:05 Смъртносно разузнаване,
еп. 8
20:00 Митични зверове, еп. 7
20:55 Историята на Европа, еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 2
23:00 Египетски загадки, еп. 3
00:00 Опасна Земя, еп. 3
00:55 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
02:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 2
03:00 Египетски загадки, еп. 3
03:45 Опасна Земя, еп. 3
04:35 Черни операции от далечното минало, еп. 4
05:25 Загадки в музея, сезон 5, еп.
12

00:00 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 2
01:05 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 3
02:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 4
03:10 Египетски загадки, еп. 5
03:55 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 2
04:55 Черни операции от далечното минало, еп. 6
05:45 Загадки в музея, сезон 6, еп.
1
петък, 13 септември
06:25 Страхотни изобретения, еп.
2
07:00 Страхотни изобретения, еп.
3
07:30 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
1
08:25 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
2
09:25 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
3
10:25 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
4
11:20 Кралски братовчеди на война, еп. 1
12:30 Кралски братовчеди на война, еп. 2
13:45 Китай от времето на Мао
14:45 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
15:50 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
16:50 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 1
17:55 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 2
18:55 Тайните на мъртвите, сезон
2, еп. 2
20:00 Митични зверове, еп. 10
21:00 Историята на Европа, еп. 5
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 5
23:05 Египетски загадки, еп. 6
00:00 Истинската война на тронове, еп. 3
00:55 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
1
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 5
02:55 Египетски загадки, еп. 6
03:45 Истинската война на тронове, еп. 3
04:30 Черни операции от далечното минало, еп. 7
05:20 Загадки в музея, сезон 6, еп.
2
събота, 14 септември
06:00 Страхотни изобретения
07:35 Истинският Юлий Цезар
08:50 Загадки в музея, сезон 5, еп.
9
09:40 Загадки в музея, сезон 5, еп.
10
10:35 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
11:30 Конспирация, еп. 8
12:25 Конспирация, еп. 9
13:20 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1

14:25 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
15:25 Египетски загадки, еп. 6
16:20 Египетски загадки, еп. 7
17:20 Египетски загадки, еп. 8
18:15 Египетски загадки, еп. 9
19:10 Египетски загадки, еп. 10
20:10 Свирепа Земя, еп. 1
21:05 Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
22:00 Историята на Европа, еп. 1
23:00 Скрити следи: Войната във
Виетнам
00:05 История на оръжията, еп. 5
01:10 Убийци от древността, еп. 3
02:00 Забранена история, сезон 5,
еп. 3
02:55 Забранена история, сезон 5,
еп. 4
03:45 Загадки в музея, сезон 6, еп.
2
04:30 Загадки в музея, сезон 6, еп.
3
05:15 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 20
05:40 Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
неделя, 15 септември
07:10 Страхотни изобретения, еп.
5
07:40 Загадки в музея
09:25 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 6
10:20 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
11:25 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
12:30 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 1
13:30 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 2
14:35 Историята на Европа
19:50 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
20:55 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
22:00 Вътрешна информация за
убийството на Джон Ф. Кенеди
23:05 Конспирация, еп. 3
00:00 Смъртносно разузнаване,
еп. 4
00:55 Прокълнати династии, еп. 3
01:20 Прокълнати династии, еп. 4
01:50 Забранена история, сезон 5,
еп. 5
02:45 Забранена история, сезон 5,
еп. 6
03:35 Загадки в музея, сезон 6, еп.
4
04:20 Загадки в музея, сезон 6, еп.
5
05:05 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 21
05:30 Дневниците на Венера
понеделник, 16 септември
06:30 Страхотни изобретения, еп.
6
07:20 Загадки в музея, сезон 6, еп.
10
08:15 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 1
09:10 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 2
10:00 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 3
10:55 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 4

11:45 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 5
12:40 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 6
13:35 Приказки от кралската спалня
14:40 Жената в железния ковчег
15:45 Истинският доктор Живаго
16:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 1
17:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 2
19:00 Истинската война на тронове, еп. 3
19:50 Първите хора, еп. 1
20:55 Дълбоко в историята на
времето, еп. 1
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 6
23:00 Египетски загадки, еп. 7
00:00 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
00:50 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
1
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 6
02:55 Египетски загадки, еп. 7
03:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
04:25 Черни операции от далечното минало, еп. 8
05:20 Загадки в музея, сезон 6, еп.
3

понеделник, 9 септември
06:05 Забранена история, сезон 5,
еп. 4
07:10 Страхотни изобретения, еп.
12
07:40 Загадки в музея, сезон 8, еп.
8
08:30 Тайните на великите британски замъци, еп. 1
09:25 Тайните на великите британски замъци, еп. 2
10:20 Тайните на великите британски замъци, еп. 3
11:10 Тайните на великите британски замъци, еп. 4
12:05 Тайните на великите британски замъци, еп. 5
12:55 Тайните на великите британски замъци, еп. 6
13:50 Приказки от кралския гардероб
14:55 Дубровник: Републиката, еп.
1
16:00 Дубровник: Републиката, еп.
2
17:05 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
18:05 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
19:05 Истинската война на тронове, еп. 2
20:00 Митични зверове, еп. 6
20:55 Историята на Европа, еп. 1
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 1
23:00 Египетски загадки, еп. 2
00:00 Смъртносно разузнаване,
еп. 8
00:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 6
02:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 1
03:05 Египетски загадки, еп. 2
03:55 Смъртносно разузнаване,
еп. 8
04:40 Черни операции от далечното минало, еп. 3
05:30 Загадки в музея, сезон 5, еп.
11
вторник, 10 септември
06:15 Страхотни изобретения
08:10 Търсачи на Библията, еп. 1
09:10 Търсачи на Библията, еп. 2
10:15 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
11:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
12:00 Осем дни, които създадоха

сряда, 11 септември
06:10 Загадки в музея
12:00 Забранена история
14:50 Дубровник: Републиката
16:55 Американски принцеси
19:00 Опасна Земя, еп. 3
20:00 Митични зверове, еп. 8
20:55 Историята на Европа, еп. 3
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 3
23:00 Египетски загадки, еп. 4
00:00 Конспирация, еп. 8
00:55 Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 3
02:55 Египетски загадки, еп. 4
03:45 Конспирация, еп. 8
04:30 Черни операции от далечното минало, еп. 5
05:25 Загадки в музея, сезон 5, еп.
1
четвъртък, 12 септември
06:10 Загадки в музея
07:05 Страхотни изобретения
08:05 Египетски загадки, еп. 6
09:00 Египетски загадки, еп. 7
10:00 Египетски загадки, еп. 8
10:55 Египетски загадки, еп. 9
11:50 Египетски загадки, еп. 10
12:50 Машините на войната, еп. 1
13:50 Машините на войната, еп. 2
14:55 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 1
15:55 Наполеон: Кампанията в
Египет, еп. 2
17:00 Американски принцеси
19:05 Конспирация, еп. 8
20:00 Митични зверове, еп. 9
20:55 Историята на Европа, еп. 4
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 4
23:00 Египетски загадки, еп. 5

вторник, 17 септември
06:00 Страхотни изобретения
07:55 Загадки в музея, сезон 6, еп.
11
08:50 История на християнството,
еп. 2
10:00 Осем дни, които създадоха
Рим
13:35 Невидимият град на Рим
14:40 Първите хора, еп. 1
15:45 Първите хора, еп. 2
16:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 3
17:55 Възход и падение: Повратните точки на Втората световна война, еп. 4
18:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
19:50 Първите хора, еп. 2
20:55 Дълбоко в историята на
времето, еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 7
23:00 Египетски загадки, еп. 8
00:00 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
00:55 Американски принцеси за
милиони долари, сезон 2, еп.
2
02:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, еп. 7
03:00 Египетски загадки, еп. 8
03:45 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
04:35 Черни операции от далечното минало, еп. 9
05:25 Загадки в музея, сезон 6, еп.
4

2

26
Он еър
4 септември, СРЯДА

07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал,
историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Q&A
5 септември, ЧЕТВЪРТЪК

07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите
за обществото пред
Ганиела Ангелова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал,
историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Новините ON AIR
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
06:00 Брюксел 1
Фокс
Сряда, 4 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Телефонна клопка
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Братовчед ми Вини
23:20 Модерно семейство
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:20 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
Четвъртък, 5 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Братовчед ми Вини
13:50 Модерно семейство
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Бракувани
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:20 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

Най-гледаните
6 септември, ПЕТЪК

07:00 България сутрин
09:30 Автентични храни
10:00 Азия - вкусове и гледки
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал,
историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR

20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Последната любов на
г-н Морган – комедия,
драма, САЩ, 2013 г.;
режисьор: Сандра
Нетелбек; в ролите:
Майкъл Кейн, Клеменс Поези, Джилиан
Андерсън, Джустин
Кърк, Джейн Александър и др
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия –
лайфстайл предаване
с Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
8 септември, НЕДЕЛЯ

06:00 Опорни хора – изповедите на значимите
за обществото пред
Ганиела Ангелова
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Уиндзор отвътре –
филм
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия –
лайфстайл предаване
с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Boec.BG – предаване
за бойни спортове
14:45 Телепазарен прозорец
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 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите
за обществото пред
Ганиела Ангелова

06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно признание и
постижения, автор:
Биляна Митева
06:30 Характери – неизвестните изповеди
на известните, автор:
Биляна Митева
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1
09:00 Уиндзор отвътре –
филм
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия –
лайфстайл предаване
с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
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

Петък, 6 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Бракувани
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Пътешествията на Гъливер
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:20 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
Събота, 7 Септември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 Макгайвър
07:35 Макгайвър
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Доктор Дулитъл
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Телефонна клопка
21:05 Семейство Симпсън
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Две димящи дула
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на света
02:10 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Неделя, 8 Септември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 Макгайвър
07:35 Макгайвър
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Пътешествията на Гъливер
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Бракувани
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Телефонна клопка
23:55 Проходът
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на света
02:10 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 9 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Пътешествията на Гъливер
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Доктор Дулитъл 2
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:20 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

7 септември, СЪБОТА

36

Български

на свободата с Калин
Манолов
18:30 Новините ON AIR 18:30
Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване
за бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен
сериал
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Боргман – драма,
мистерия, трилър,
Холандия/Белгия/Дания, 2013 г.; режисьор:
Алекс ван Вармердам;
в ролите: Ян Бижвое,
Хадевич Минис и др.
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия –
лайфстайл предаване
с Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция История
- предаване с Росен
Петров
9 септември, ПОНЕДЕЛНИК

06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел
на кучето
10:00 Пътеводител на здравословната храна
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна
лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал,
историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора – изповедите на значимите
за обществото пред
Ганиела Ангелова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
Вторник, 10 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Доктор Дулитъл 2
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Скорост 2
23:20 Модерно семейство
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Тиранин
03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Касъл
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
Сряда, 11 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Скорост 2
14:00 Модерно семейство
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Братята Нютън
23:20 Модерно семейство
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Касъл
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

тв програми
10 септември, ВТОРНИК

06:30 България сутрин важните неща рано
сутрин с Гергана
Венкова и Златимир
Йочев
09:30 Най-добрият приятел
на кучето
10:00 Пътеводител на здравословната храна
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON
AIR
22:15 Полдарк – сериал,
историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора – изповедите на значимите
за обществото пред
Ганиела Ангелова

04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
12 септември, ЧЕТВЪРТЪК

06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел
на кучето
10:00 Пътеводител на здравословната храна
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите
за обществото пред
Ганиела Ангелова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал,
историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
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14 септември, СЪБОТА

06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Зад стените на Уиндзор – филм
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Boec.BG
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR
19:30 Опорни хора
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Пътят към Берлин
00:00 Новините ON AIR
00:30 Характери
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
15 септември, НЕДЕЛЯ

11 септември, СРЯДА

06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел
на кучето
10:00 Пътеводител на здравословната храна
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта –
романтичен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR

06:00 VIB
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1
09:00 Зад стените на Уиндзор – филм
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Страната на изобретателите
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR 18:30
Новините ON AIR
19:00 Boec.BG
19:30 Код „Ято“
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога криминален сериал
22:30 Легендата за Михаел
Колхаас
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с
Миглена Георгиева

Четвъртък, 12 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Братята Нютън
14:00 Модерно семейство
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Аз, моя милост и Айрин
23:20 Модерно семейство
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Касъл
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс
Петък, 13 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Аз, моя милост и Айрин
13:55 Модерно семейство
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Турбо: пауър рейнджърс
22:50 Орвил
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Касъл
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

Събота, 14 Септември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 Макгайвър
07:35 Макгайвър
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Доктор Дулитъл 2
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Скорост 2
22:00 Пришълецът: Завръщането
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:50 Последният мъж на света
02:15 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Понеделник, 16 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Турбо: пауър рейнджърс
13:25 Орвил
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Възходът на планетата на
маймуните
23:20 Модерно семейство
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Касъл
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Уейуърд Пайнс

Неделя, 15 Септември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 Макгайвър
07:35 Макгайвър
08:30 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Макгайвър
12:05 Макгайвър
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Турбо: пауър рейнджърс
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Аз, моя милост и Айрин
22:00 Братята Нютън
00:25 Семейство Симпсън
00:50 Живите мъртви
01:45 Последният мъж на света
02:15 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Вторник, 17 Септември
06:00 Последният човек на
Земята
06:25 Всичко е под контрол
06:45 Всичко е под контрол
07:10 Макгайвър
08:00 Черният списък
08:55 Касъл
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Възходът на планетата на
маймуните
13:55 Модерно семейство
14:25 От местопрестъплението: Маями
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Касъл
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 Реванш
22:55 Орвил
23:50 Врагът сред нас
00:50 Семейство Симпсън
01:20 Семейство Симпсън
01:40 Уейуърд Пайнс
02:25 Чикаго
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Касъл
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Пазители на времето

06:30 България сутрин
09:30 Най-добрият приятел
на кучето
10:00 Пътеводител на здравословната храна
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История–
предаване с Росен
Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин

13 септември, ПЕТЪК
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игрословицата е съставена от три самостоятелни блока. Първият и третият се състоят от четирибуквени думи, а вторият от петбуквени. Последните две букви на всяка дума са начални на следващата. При правилно решение в средната вертикална колона трябва да получите двете имена на български книжовник (ок. 840-916 г.), ученик
на кирил и методий.
Значението на думите е следното:
1. Дреха на свещеник – Дневна граблива птица – Растително масло. 2. Водно животно – Музикално-сценично произведение – Степен на развитие. 3. Католически
свещеник – Хунски вожд /406-453/ – Градинско цвете. 4. Един от четирите цвята
при игра на карти – Литературно произведение – Област във Виетнам. 5. Древногръцки баснописец– Музикално-сценично
произведение – Вид ястие. 6. Седмото изкуство – Музикално произведение за девет
инструмента – Безцветен горящ газ. 7. Река
в Европа, приток на Дунав – Вид пеперуда – Част от окото. 8. Циганска общност в
България – Доброкачествен тумор – Държава в Африка. 9. Човешка става – Вълна
от ангорска коза – Секта, разкол. 10. Нощна хищна птица – Град в България – Град
във Франция. 11. Общински управител –
Учение за морала – Вид спортна лодка 12.
Каменно блокче за настилка на път – Съд
за течности – Градинско цвете. 13. Дъгообразна извивка над врата – Метална или
кожена шапка, шлем – По-голяма сестра.
14. Нова форма в бита – Порода кучета –
Отбраната част от обществото. 15. Полускъпоценен камък – Европейска столица
– Международен военен съюз.

Ìагè÷еñêè êâаäðаòè

кръстословицата е съставена от 5 магически квадрата. във всеки от тях
отговорите се вписват водоравно и отвесно. определенията на думите с
един и същи номер са дадени разбъркано.
Значението на думите
е следното:
1. Спътник на Юпитер – Връщане на оръдието в положение преди отката в резултат на произведен изстрел – Река в Словакия –
Голям и дебел лист хартия – Строителна смес; 2. Древногръцки философ, един от седемте мъдреци
на Гърция – Вулкан в Източна Африка – Термин при играта на карти – Голямо увеселително питейно заведение – Главният площад в
древногръцкия полис; 3. Номадско
евразийско племе, появило се в Европа през VI век – Плат или хартия
за облепване на стени – Дворец, замък – Герой от гръцката митология,
брат на Приам – Муза на любовната
поезия; 4. Вид игра на карти – Химичен елемент – Вид глина, изпечена
при висока температура – Двигател
– Град в Индия; 5. Насекомо завършило всички форми на метаморфозата – Пастирски жерав – Кълбовиден въздухоплавателен апарат – Каспийски благороден елен
– Пустиня в Южна Африка.

Ïÿñú÷ен ÷аñîâнèê

всяка дума се получава от предната, като към нея се прибави или извади
по една буква. буквите в думите може и да се разместват, за да се получи новата дума. Думите се изписват само водоравно.
Значението на думите
е следното:
1. Подвижна преграда. 2. Река в Южна Америка. 3. Хищен
морски охлюв. 4. Нарушаване целостта
на кожата. 5. Български сорт грах. 6. Руски
самолет. 7. Съкратеното изписване на
мярка за сила на тока. 8. Поема на Адам
Мицкевич. 9. Град
във Франция. 10. Род
дневни хищни птици.
11. Изкуствено водно
корито. 12. Горско
дърво. 13. Български
цар от 1241 до 1246 г.,
„Детето цар”.

Васил гЕоргиЕВ

Îòгîâîðè îò áð. 35

Ñòð. 27
кръсТослоВиЦа –
ПъЗЕл

сУДокУ

ВоДораВНо: Акант,
Опосум, Тора, Апотема, Имоти, Арап, Кузунак, Васа, Атаров, Марал, Азаба, Ета, Сто,
Ирина, Колет, Ролери, Арил,
Каламит, Вино, Етика, Акинети, Инок, Ранина, Грена.
оТВЕсНо: Атика, Скалар,
Комутатор, Ка, Ароза, Оливин, Натура, Елини, Инозит,
сриЧкослоВиЦа
Нен, Авар, Кота, Опак, Бира,
ВоДораВНо: 1.Толима 3.Газела оТВЕсНо: 1.Томагочи 2.Магура 3.ГаПор, Маноле, отава, ала5.Ракита 7.Чили 9.Луна 10.Каракача- лата 4.Ламарина 6.Кинокамера 8.Литир, сепаре, мине, Ум, са- ни 11.Пета 12.Неси 14.Барака 16.Ка- ката 9.Лунине 11.Перуника 13.Сиратирикон, Махала, итака.
тина 17.Рагуза.
куза 14.Бадана 15.Канара.

Ñòð. 31

ВоДораВНо: Отварачка за консерви. АРЛЕКИН.
Едони. Наем. Слама. Недра. Естет. Аналог. Еолит. Врата. Икар. Ридо. „Ирина”. Нос. „И ти си”. Ана. АРО. Лик.
Изходи. НАК. НАСА. Тара. Анод. Иконопис. Пиперонал. Атом. Река. Ива. Етан. Нота. Лана. Етер. Тонер. Каса. Лиман. Напа. ТИКО. Лале. Амин. Елерон. Василев
(Милчо). Лев. Карате. Елеватор. Кори. Ина. Ока. Асо.
Роба. Анет. Лата. Опас. Тото. Отолит. Чинели. Динамика. Енот. Фотон. Перо. Опанол. Нанини (Джана).
оТВЕсНо: Сталактити. Оловина. Екотип. Врана.
Капитан. МАЛЕВ. Боне. Калмари. Реване. Апел. Катар. „Реал”. Тиара. Арена. ЕКО. ОМО. Лак. Ориз. Арара. Чингис хан. Ориноко. Акне. Диона. ЕНА. Етап. Део.
Дол. Тито (Йосип Броз). Езеро. Аид. Овен. Лен. Адалин.
Алино. Око. Иранит. Есе. Атол. Онети (Хуан). „Ако”.
Илот. Анис. „ На Ком”. Влекач. Твар. Ева. ИФА. Фенер.
Оноре (Ирина). Тава. Онон. Ратан. Апетит. Аким. Тапети. Две. Токсика. Екс. Киносалон. Импас. Асанор.
Атон. Росини (Джоакино).
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Грациите
Федерер
„Орлите“ се промъкнаха
през иглени уши ни грабнаха
дочака
злато и сребро
Гришата
в Казан
Лига Европа

Отборът на Лудогорец се класира за
четвърти път в историята си за груповата фаза на Лига Европа. "Орлите" отстраниха словенския Марибор в
плейофите на надпреварата, след като завършиха 2:2
при гостуването на
стадион "Лютский
върт". Първатa среща в България бе
приключила 0:0 и
така с головете си на
чужд терен разградчани
отново са в групите.
Мачът започна отлично за играчите на Станислав Генчев и на почивката те водеха с 2:0
след попадения на Марселиньо и Клаудиу Кешерю. След почивката обаче подцениха съперника
и позволиха да им бъдат
отбелязани две попадения. Последните минути на срещата бяха доста драматични, но до пълен обрат не се стигна.
Българският шампион Лудогорец си осигури сериозни финансови
приходи след влизането в групите на Лига Европа. Равенството като
гост на Марибор в Словения гарантира на “орлите” европейски вечери най-малкото до Коледа и бонус в размер
на 2 920 000 евро. Преди така жадувания щурм
на груповата фаза клубът на Кирил Домусчи-

„А”
РФг,
VIII
кръг

ев заработи 540 хил. евро от срещите с Валур и
ТНС в предварителните
кръгове. От квалификацията в Шампионската
лига с предстоящия си
съперник в групите Ференцварош пък Лудогорец заработи 280 000 евро. Това означава, че до
момента в касата на разградчани са влезли малко над 3 700 000 евро.
Българският шампион Лудогорец се падна
в заплетена група в Лига
Европа. Жребият в Монако прати "орлите" в
група "Н", водач на която е носителят на Купата
на УЕФА за 2005 година
ЦСКА (Москва). Бившият тим на Георги Миланов беше сред желаните
противници от "зелените" на фона на останалите клубове в първа урна.
Не така обаче се получи с трета урна, от която
към ЦСКА (Москва) и Лудогорец се присъедини

Еспаньол. Любопитно
е, че испанският отбор,
в който навремето игра Наско Сираков, а покъсно и Мартин Петров,
беше евентуален съперник на ЦСКА-София в
плейофите на турнира.
"Червените" обаче не
стигнаха до двубоите с
"папагалчетата".
Последният отбор,
който допълни карето,
е унгарският шампион Ференцварош. Припомняме, че разградчани вече мериха сили с гранда от Будапеща през този сезон. Това се случи през юли, когато Ференцварош елиминира "орлите", тогава
водени от Стойчо Стоев
в ранните етапи на Шампионската лига. На покъсен етап обаче унгар
ците също отпаднаха от
състезанието на богатите, за да се намерят сега в групите на Лига Европа.

Ансамбълът на България завърши по отличен начин участието си на Световната
купа по художествена гимнастика в Казан.
Две седмици преди Световното първенство в Баку българките спечелиха златото
във финала с три обръча и два чифта бухалки.
Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова играха с настроение и допуснаха съвсем леки неточности, като заслужиха златото с оценка от 28.100 точки.
Това е трети медал за възпитаничките на
Весела Димитрова от този форум, след като
спечелиха сребро в многобоя и се наредиха втори във финала на пет топки.

Най-големият конкурент на нашите момичета - ансамбълът на Русия, имаше изпускане и се нареди на второто място с
27.150 точки. Трети е отборът на Израел с
26.750 точки
Катрин Тасева заслужи бронз в индивидуалния многобой.
Боряна Калейн спечели бронзов медал
на топка.

Дербитата „Лъвиците“ на четвърт
в София и финал срещу Сърбия
Пловдив
без победител

Черно море - Дунав 1:1
0:1 Ахмедов 45'
1:1 Илиев 47'
СЛАВИЯ - АРДА 2:3
0:1 Делев (21)
1:1 Иванов (25)
1:2 Василев (31)
1:3 Сам (82-д)
2:3 Узунов (86)
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 1:1
0:1 Лазар Марин 8
1:1 Стивън Езе 53
ЕТЪР - БЕРОЕ 2:1
1:0 Младенов (33)
1:1 Камбуров (73)
2:1 Ангелов (88)
ВИТОША - ЦАРСКО СЕЛО 3:2
1:0 Димитров (14)
1:1 Гьонов (37 авт.)
2:1 Гъргоров (51 д.)
2:2 Ната (64)
3:2 Садула (84)

ЦСКА-СОФИЯ - ЛЕВСКИ
2:2
0:1 Иванов (12)
0:2 Робърта (18)
1:2 Евандро (73)
2:2 Албентоса (88)
БОТЕВ (ВРАЦА) - ЛУДОГОРЕЦ 0:1
0:1 Станислав Манолев 21

Програма
за IX кръг
13.09. 17:30
Царско село - Локомотив Пловдив
13.09. 20:00
Арда - Ботев Враца
14.09. 17:30
Ботев Пловдив - ЦСКА
14.09. 20:00
Лудогорец - Етър
15.09. 17:45
Дунав Русе - Славия
15.09. 20:15
Левски - Черно море
16.09. 20:00
Берое - Витоша

Волейболистките от националния отбор на България се класираха за 1/4-финалите на европейското първенство. Момичетата на селекционера Иван
Петков биха категорично Азербайджан с 3:0 (25:12,
25:16, 25:23) в мач от 1/8-финалите на турнира, игран
пред около 1000 зрители в зала "Пап Ласло Спорт
Арена" в унгарската столица Будапеща.
Така "лъвиците" попаднаха в Топ 8 на шампионата на Стария континент за първи път от 2009 г.
насам. На 1/4-финалите България ще се изправи

Григор
Димитров надигра австралиеца Алекс де
Минор със 7:5, 6:3,
6:4 в мач от 1/8-финалите на US Open
и за първи път в кариерата си се класира за 1/4-финалите на турнира от
"Големия шлем" в
Ню Йорк.
Българинът не
бе играл досега
срещу 20-годишния
австралиец,
който се справи в
третия кръг с поставения под №7
японец Кей Нишикори. За място на
1/2-финалите Григор влезе в двубой
със самия Роджър
Федерер,
който
буквално прегази
с 6:2, 6:2, 6:0 белгиеца Давид Гофен.

В няколко изречения

Тихомир Иванов се представи по отличен начин
във финала в скока на височина на Диамантената лига в Цюрих. Световният университетски шампион от
Неапол 2019 завърши на трето място с изравнен личен
рекорд за сезона от 2.30 метра. Възпитаникът на Георги Гетов се справи с тази височина от трети опит.
Българските спортисти се окичиха с 39 отличия
от 21-ото световно първенство по таекуон-до, което се проведе от 26 до 31 август в пловдивската зала "Колодрума". 12 от медалите са златни, 6 сребърни и 21 бронзови.
Станимира Петрова спечели бронз от европейското първенство за жени в Мадрид. На полуфиналите в категория до 57 кг боксьорката ни загуби от англичанката Карис Артингстъл с 0:5 съдийски гласа.
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срещу настоящия европейски и световен шампион Сърбия, който победи Румъния също с 3:0 гейма в 1/8-финалите. Двата тима бяха в една предварителна група, като тогава българките отстъпиха
с 1:3. Срещата между България и Сърбия ще бъде
в сряда (4 септември) в зала "Ататюрк" в Анкара.
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4.IX. - 10.IX.2019 г.
От стр. !
Като резултат настъпи рязко влошаване на
социалното състояние
на българския народ.
Неоспорим факт е,
че българската нация
се топи - 9 млн. души,
според статистиката, сега сме 7 млн., от които 2
млн. не живеят трайно в
страната, а търсят препитание далеч зад пределите на родината.
От останалите 5 млн.
граждани, живеещи постоянно в България,
почти половината са
пенсионери - 2,2 млн.
Тежко е социалното
положение на българския народ. Труден е неговият живот в битката
за оцеляване. Тя често
граничи с геноцид.
И в тази неблагоприятна, трагична национална обстановка се намираме и живеем ние,
пенсионерите. В същото време спокойствие е
обзело законотворците
в парламента и управляващите държавата.
Липсва ясно очертан
хоризонт, който с целите си да прикове вниманието на народа и да насади вяра в нас, че изобщо сме тръгнали към подоброто в полза на цялото общество. Посоката според немалко икономисти е грешна.
Уважаеми присъстващи,
В крайна сметка наш
дълг е като представители на милионите граждани пенсионери да потърсим пътя към промяната към по-доброто и
активно да участваме в
нея. Именно това мотивира инициаторите да
организираме настоящата среща.
Не бих се наел да ана-

Съюзен живот
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Български

Читалища

Належаща необходимост

лизирам причините за
липсата на обединение
на пенсионерите досега, но ще маркирам само
някои от тях според мен.
На първо място –
считам, че това е противоречието между отделните ръководства
на пенсионерските организации (сдружения),
които бяха и решаващи за досегашното разединение. Председател
съм на новоучредения
„Нов съюз на пенсионерите в България”, който
създадохме преди една
година. Преди това съм
участвал в управителните органи на някои сдружения – федерации и съюзи, и добре са ми известни доста факти на
противоречия и противоборства.
На второ място –
считам, че кръженето
и, бих добавил – флиртуването на някои ръководства на пенсионерски организации с дадени политически партии
не се приемат еднозначно от техните членове.
На трето място –
стремежът и предприемането на действия
за създаване на пенсионерска политическа
партия е стар мерак на
много пенсионерски лидери, което също влияе
върху сплотеността на
пенсионерите.
Не на последно място са и много други
причини като: недостатъчен пълноценен
организационен живот
в пенсионерските организации; нелегитимност, а в много случаи
виртуалност, без член-

ска маса, поради което не се регистрират в
Агенцията по вписванията; в много случаи по
тези причини много от
заличените или които
предстои да бъдат заличени като юридически
лица продължават безконтролно да участват
в обществения живот
на страната; политическите пристрастия, изразени дори в нарушение на двата основни
закона, касаещи пенсионерите,
а именно
– ЗЮЛНЦ и
Закона за
политическите партии (ЗПП),
закон, който не позволява да
се допуска
вмешателство и съучастие в органите на управление
на пенсионерските организации на хора едновременно на двете места, както и много, много други влияят разединяващо, а не обединяващо.
А има толкова възможности за съвместно участие на пенсионерите в обществения
живот, които не се използват достатъчно и
пълноценно. Например
участие чрез граждански квоти или чрез независим начин в местните
органи на самоуправление по ЗМСМА, възможности, които са буквално изоставени от ръководствата на организа-

циите на пенсионерите.
Не се използват достатъчно и други форми на обществени изяви като: организиране на добре подготвени протести, митинги,
кръгли маси, референдуми, подписки и петиции, например за преизчисляване на пенсиите, каквато е и днешната подписка за преизчисляване, организира-

лата страна. Очаква ни
много ефективна работа в борбата на пенсионерите за по-достоен
живот.
Ето, само след няколко месеца предстоят
„местни избори 2019”.
Време е и ние, пенсионерите, да участваме пряко или косвено
в решаването на местните проблеми. Защото
голяма част от нас при-

на съвместно с офицерите, сержантите и запасните войни.
Медийните изяви също не се използват в
достатъчна степен.
Знам. Скептиците отново ще надигнат глас
и ще ни кажат: „Кои сте
вие?” или пък „Не се захващайте, няма да обедините пенсионерите...”и
т. н. На тях ние отговаряме: „Няма да ни разколебаете, няма да спрем.
Решили сме да сложим
ново начало на обединение на пенсионерите
и този път ще го доведем до успешен резултат!!!” Вярвам, че към това дело ще се присъединят и други пенсионерски организации от ця-

тежават знания, опит и
мъдрост, които могат да
приложат като общински съветници, кметски
наместници, а защо не
и като кметове. В оскъдните за обществото кадри неведнъж сме свидетели на неподходящо
подбрани и попаднали
в изборните листи лица
далеч от познаването, а
камо ли прилагането на
законовите уредби.
Без да политизирам,
мисля, че по подходящ
начин, чрез граждански квоти или чрез независими кандидатури,
(практика, която се прилага често) могат и трябва да бъдат избрани и
специалисти от пенсионерските среди. Гаранция за това обаче е нашата сплотеност и обединение.
Ние трябва да прекъснем обстоятелството да
сме използвани само като хора, които трябва да
отидат до изборните урни за повишаване активността, нужна на определен кръг заинтересовани, за да останат за сетен път на власт.
Уважаеми пенсионери,
Обединението, което желаем да реализираме, е не само идея на
организаторите на срещата. Известно е още,
че всяка идея трябва да
се подчинява на определени принципи.
Надявам се, че след
като сложим началото
на обединението, към
нас ще се присъединят
и други пенсионерски
организации, които също ще възприемат тези
принципни правила. Искрено вярвам в това.
Днес е наложително
да се уточним и наложим като принцип необходимостта от създаване на център, кой-

Курбан
за здраве

М

ного жители и гости на Ценово се събраха в
местността Кръста. На най-големия християнски празник през лятото, Успение на Света Богородица, беше даден курбан за здраве и благоденствие. Ритуалът беше пресъздаден от членовете на Пенсионерския клуб „Млади сърца“ с подкрепата на общинската администрация, самодейци
от местното читалище и много деца и ученици. На
една от височините край населеното място се издига кръст с 18 метра височина, който закриля жителите на Ценово от беди и страдания. С доброво-

лен труд на местното население беше построен и
параклис. Празникът започна с тържествена света литургия, отслужена от отец Йордан от Великотърновската епархия в църквата „Света Параскева“. Десетки, които празнуват на Голяма Богородица, запалиха по свещичка и се помолиха за здраве.
Преди да започне освещаването на курбана, група деца обиколиха близки и роднини, за да ги поканят на празника, така както е било преди няколко
десетилетия. На поляната бяха подготвени няколко ниски масички и трикраки столчета, на които се
разположиха гостите. Секретарят на общината Мария Найденова проследи как се е изпълнявал ритуалът през годините. „Даването на курбан е с хилядолетна история, като главната му цел е да се измоли здраве и сполука от Бог“, подчерта тя. „Бъдете благословени със здраве и благополучие. Нека
традициите се запазят чисти и да се предадат на
идните поколения. Всички сме се събрали на това
свещено място, за да измолим от Божията майка да
сме живи и здрави, а нещастията и злините да заобикалят Ценово и общината“, изтъкна в приветствието си кметът на общината д-р Петър Петров. Отец
Йордан отслужи водосвет и благослови специално приготвената храна. След това отецът поръси
присъстващите за здраве. Представители на „Млади сърца“ изрекоха празничен благослов за жителите на Ценово. По традиция празникът завърши с
кръшно българско хоро.
Марий ПЕЙЧЕВ

29
то да координира обединените ни действия.
Или пък да изберем координационен съвет,
който да разработи общите принципи на взаимодействие между ръководствата, пожелали да се включат в бъдещата ни работа. Може много скоро, непосредствено след местните избори да се стигне и до нещо още по-сериозно, до провеждането на обединителен конгрес между всички пенсионерски организации, който да фиксира
мащабността, обхвата и
отговорността на идеята, с която сме се заели.
Взаимодействията
на голяма част от двумилионните пенсионери трябва да се насочат
към такива взаимоотношения с държавните и
общинските органи на
управление, които да
доведат до резултатите
в полза на нас самите.
Иначе идеята и намеренията ще останат празни приказки без покритие, както е било досега.
Нека не забравяме, че
нашите пенсионерски
организации не са политически партии и не желаят да кръжат около никоя от съществуващите.
В същото време, както
вече загатнах, ние не налагаме ограничения на
нашите членове да членуват по убеждения, тъй
като законът го позволява. Важното е да преценяваме кои от тях, особено парламентарно представените, са най-близо
до нашите проблеми и
до проблемите на цялото общество, от което
сме неделима част.
В края на моя встъпителен доклад ми разрешете да припомня една
максима, която не бива
да забравяме:
„Ако едно общество
не може да помогне на
мнозината бедни, това
общество не може да
спаси и малцината богати.” Историята, драги
присъстващи, многократно го е доказвала.
Ние, пенсионерите,
сме на полюса на бедните, където са всички безработни и онеправдани.
Само обединени, заедно ще бъдем полезни за
подобряване на социалното положение на българския народ близо до
критериите за достоен
живот. Вратите за обединение за всички пенсионери са отворени.
Заповядайте! Елате при
нас, за да се противопоставим на огромната
социална несправедливост в обществото.
Заедно, обединени,
ще успеем!!!
Инж. Петър Петров,
председател
на „Нов съюз
на пенсионерите”

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Два варианта, една цел –
От стр. 1
Причината е и в
това, че проведеният
на 3.6.2017 г. форум
в София бе атакуван
в съда и проблемите на пенсионерството останаха на заден
план…
В морската столица обаче по всички
направления работата явно е кипяла с пълна сила. Те са отразени в доклада на изпълнителното бюро,
изнесен от неговия
председател Димо
Димов. Освен фиксирането на положителните моменти в орга-

Ева Василева
низационната, социалната, културно-развлекателната дейност

Пенка Николова

тралното
ръков о д ство
две години
търси
изход
от създалата се
ситуация
– подчерта
д о к ладчикът. – Димо Димов
Изпълнителното бюро на
Централния
съвет избра
комисия в състав от седем
души с председател Стефан Груев, която да предложи мерки за
излизане от
това положение. На пленум
те бяха докладвани. В тях се
предвиждаше
през есента
на 2018 г. да
се проведе извънреден конгрес, който
да реши всички спорни въпроси. Незнайно защо това
не се случи. Без
съгласието
и решението
на ЦС инициативен комитет от девет души
се събира на 9 май 2019

трация на 3 юни 2019 г.
на „Съюз на пенсионерите-2004-обединени”. Насрочен е пленум за 6 юли
2019 г. Получихме документите и ги разгледахме на наше заседание. Искаше се да подпишем заявлението
за присъединяване
към новорегистрирания съюз,
като се задължаваме
да спазваме изискванията на
нов устав и
етичен кодекс, които
не ни бяха
изпратени и не знаехме какво
пише в тях.
Изпълнителното

ни бюро
взе решение да не
подписва
присъединяването
на областната организация,

силната страна
на доклада е, че
бе отделено място и на истината
за противоречията във върховете на най-големия съюз в страната. Бяха предложени на обсъждане варианти за пътищата, които трябва
да изберат делегатите, за да се
стигне до обединение на противостоящите движения в национален мащаб.
„След заведе- Стоянка Христова и председателят
ните дела за редовността на Чет- г. и приема необходими- докато не се запознавъртия конгрес цен- те документи за регис- ем с всички документи.

Подготвихме десет въ- съвет, има право да изпроса за поставяне на ключва неудобни за незаседанието. Не полу- го членове; приемането
чихме удовлетворява- на нови членове става с
щи отговори. След раз- писмена молба до Упраглеждане на
новия устав и
информация
за проведения
пленум за членовете на ИБ
на Областния
съвет стана
ясно, че регистрацията на
„СП-2004-обединени” не е
съобразена с
ръководните
документи на
СП-2004. Не е
обсъдено с чле- Станислав Чатов
новете на ЦС,
че сме поставени пред вителния съвет и не са
свършен факт. Всички предвидени контролотхвърлени изменения ни комисии. Чувства се
на Устава на Четвър- страх от провеждане

товката и провеждането на извънреден Пети
конгрес на съюза.
2. Ако по някакви причини до края на настоящата година първият вариант
не успее, то
в началото
на 2020 г. областната
организация
да бъде регистрирана като самостоятелно юридическо лице. За целта
да се подготвят всички
необходими
документи за
регистрация. Надяваме
се, че в бъдеще ще се създадат условия за национално обединение, ко-

тия конгрес са включени на конгреса и от друв новия устав: изменен е ги слабости и неточчленският внос от 1,30 ности. Изпълнителнодо 2 лв.; изменена е ман- то бюро на Областния
датността – от 3 на 5 съвет иска да постави
години; новият устав два варианта за решене може да бъде ръко- ние на нашата конфеводство за работата ренция, която провежна структурите, тъй даме в момента.
1. Областната оркато в него
не е отде- ганизация със своите
лено място за областта,
за общините и
районните организации,
клубовете и дружествата; нарушен е
принципът на
колективното ръководство; Николина Николиева
управит е л н и я т структури да остане
съвет измества изцяло да членува в СП-2004,
пленума на Централния като участва в подго-

ето да решава проблемите на пенсионерите
на национално ниво."
В любезно предоставената пленарна зала на
кметството присъстваха
над 150 делегати от 10
от 12-те общини на областта и от петте районни организации на Варна. На много от тях бе

дадена думата.
След отчетния доклад на председателя
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Лично мнение

обединение
Димо Димов последва изказване на Иваничка Сиракова, председател на
Контролната ревизионна
комисия, за дейността им
през 2016-2019 г. След нея

Геновева Михова

поставен върху усвояване на умения за работа по
проекти, финансирани от
европейски и национални
структури, което е масова практика за неправителствени организации
за придобиване на
средства
за реализация на
основните цели.
Делегати от залата изказаха мнение по наболелите
въпроси.
Пенка
Николова от Провадия
акцентира върху проблема с несменяемостта на
участниците в ръководните органи на организацията на национално ниво и
заяви: „Когато се състезава само един кон, то със-

Главният редактор получава благодарности
за вярното отразяване на пенсионерските
проблеми

беше дадена думата на дочленове на СП-2004, а Ни- по места. ”Освен естестцент Геновева Михова,
колина Николиева от Ак- вен, поради смърт, то отчлен на Изпълнителното
саково доразви темата за ливът е свързан с недобюро, която представи налипсата на всякаква за- верие заради липсата на
соките за бъдещата рабоинтересованост на наци- всякаква социална защита на областната органионално ниво от дейност- та”, подчерта тя.
зация.
та на областните и общинЕва Василева от раСред 11-те точки на
ските структури по места. йон „Приморски”, коянасоките
Величка Горанова от то се представи като съфигурира
район „Приморски” спо- трудник на в. „Пенсионеоказванедели ролята на обедине- ри”, заяви, че трябва да се
то на нанието като основа за по- търсят хора лидери, коитиск и ордобряване на цялостна- то обединяват, като главганизирата дейност на пенсионер- ния редактор на вестнинето
на
ската организация. Тя се ка, а не такива, които разпротести
обърна с благодарствени единяват.
за решавадуми към екипа на в. „ПенВъв всички изказвания
не на просионери” за вярното отра- пролича съгласието с осблемите на
зяване на проблемите на новните варианти за извъзрастнипенсионерските органи- ход от създалата се ситуте
хора,
зации и подари на главния ация в СП-2004, а именприеманередакто на затор букон за възкет цветя
растните
и книга –
хора и посборник
добрявасъс стине на жизхове на
нения им
поетесастандарт,
та Ценпреизчиска Илиеляване и
ва. Думаосъвремета бе даняване на
дена на
пенсиите,
г-н ПеВеличка Горанова
социалнотьо Дазащитна дейност за от- тезание няма.” Тя прикани ф и н к и стояване нуждите на пен- да влязат по-млади хора в чев, койсионерите, организиране структурите и да се засили то прина дейности по интереси натискът върху кметовете п о м н и
с оглед задоволяване на по места за отпускане на р о л я т а Зефира Добрева
естетическите им потреб- средства. Станислав Ча- на журности. Място е отделено и тов, председател на кон- налиста - че той не орга- но - участие в извънредна създаване на условия ференцията и член на низира, а отразява, и че ния конгрес, обявен за
за просилата е в обеди- края на септември, а ако
яви на
нението. Главният не се постигне обединедоброредактор говори ние до края на годинав о л за историята на та, областната организачество
проектозакона за ция да се регистрира каза нужвъзрастните хо- то самостоятелно юридидаещира, в чието създа- ческо лице.
те се
ване има участие
Конференцията преизбот поди екип от вестник ра председателя на Обк р е „Пенсионери”, и ластния съвет Димо Дипа, данежеланието на мов. Приет бе новият бюрителпоредните упра- джет за 2020 г. Форумът
ски аквляващи той да премина стегнато и делоции в
бъде приет.
во. Накрая Стоянка Хрипомощ
Зефира До- стова, почетен член на орна възбрева от район ганизацията, прочете имераст„ А с п а р у х о в о ” ната на активистите и прените в
акцентира вър- избраният председател
завиху разединение- Димо Димов връчи награс и м о Момент от награждаването на активистите
то като основен ди за добрата им работа.
състопроблем и отПетьо ДАФИНКИЧЕВ,
яние, социално слаби и хо- ЦС, наблегна на вождиз- лива на хора от пенсиСоня ВЪЛКОВА,
ра с увреждания. Акцент е ма, който е обладал някои онерската организация
Наталия ГЕНАДИЕВА
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Кой се
страхува
от истината
УВАЖАЕМИ Г-Н ДАФИНКИЧЕВ,
ОБРЪЩАМ СЕ КЪМ ВАС ВЪВ ВРЪСКА
С МНОГОКРАТНИТЕ НАМЕЦИ ПО ПОВОД ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА
СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ - 2004 И ВЕЧЕ
ПРЕИМЕНОВАН КАТО СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ - 2004 ОБЕДИНЕНИ., легитимен и регистриран в Агенцията по
вписванията
От близо две години Вие и статиите във в. Пенсионери са целенасочени срещу Съюза и ръководството.
Твърдите , че държите на истината,
а публикувате статии с непроверени
данни и пълни с измислици, на група
хора, които не са се реализирали в живота, а се опитаха да търсят изяви
и поприще в нашия съюз, които ние
своевременно изключихме. Вие застанахте на страната на тези хора и
с една единствена цел да дезорганизирате нашите членове и да разрушите един съюз, които вече 15 години
обединява възрастните хора и търси решение на проблемите им.
До сега само наблюдавах до къде
ще стигнете и каква е целта Ви, опитвах се да търся разумно оправдание на действията ви, но след изявата ви по телевизионния канал на БСП
си отговорих на въпросите. Защо е
тази злоба, защо се опитвате да настройвате хората, защо говорите
неистини , та нали ние трябва да
им даваме сили и вяра за да преодолеят трудностите на съвременния
живот. Та нали вестниците са источник на истината и правдата, а
Вие чрез статиите си сте трибуна
на точно обратното и всявате в хората объркване и несигурност . Това
ли ви е целта. Но читателите може
би вече виждат истинската насока
на публикациите ви.
Уважаеми г-н Дафинкичев,
В последния брой на в. Пенсионери Вие или вашата редакторка се
опитва да дава съвети за организационната ни работа, но това не
е за първи път, много Ви моля не се
месете във вътрешноорганизационната ни дейност, ние знаем как да
постъпим за да решим проблемите
си. Ръководството работи с изявени
юристи и политици и не допускаме
да ни се дават подобни съвети и най
малко да настройват възрастните
хора. Ако не ви е известно при нас
всеки проблем, всяка статия от наше име се приема от отговорнни безкористни наши сътрудници. Моля Ви
не си позволявайте да ни се месите
в работата. Ние не Ви даваме съвети как да си организирате вашата
дейност , така че не е коректно и вие
да го правите.
Моля в следващия брой да излезе
опровержение на редакторската реплика, но не с обичайните напатки.
Нека г-н Дафинкичев да работим
заедно за хората, а не да си пречим и
да търсим поводи за оклеметяване
и оскърбяване на ръководството на
Съюза и неговите членове. Това не е
достойно и не подхожда на хора като нас.
30.08.2019 год.
Валентина Николова Председател
на Съюз на пенсионерите - 2004
Обединени

Б.р. Публикуваме пълния
текст без никаква
редакторска намеса.
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ли,
Баден-Баден Знаете
че...

Б

аден-Баден, разположен в северния край на
гъстата Черна гора
(Шварцвалд), е бил известен като лятната
столица на Европа от
средата на ХІХ в., когато кралица Виктория и
Наполеон ІІІ се наслаж-

дават на неговите лечебни извори. Достолепното му старовремско великолепие може
да бъде открито в претрупаната елегантност
на казиното с позлата и
лъскава мазилка, в сенчестата алея „Лихтенталер“, място за разходки

покрай река Оос сред
сочни пейзажи, както и
в боядисаните в пастелни цветове къщи, в които европейските царски фамилии и висше
общество са устроили
свой втори дом.
Днес Баден-Баден отново живее безсрамно

в безделие и удоволствия. Новите великолепни „Терми на Каракала“
имат цели седем басейна. На разположение
са 480 км туристически
пътеки в периферията
на Шварцвалд, а една
21-километрова колоездачна алея лъкатуши
през плодородните поля. Богатите и аристократите днес отсядат в
парк спа хотел „Бренер“. Един от малкото
останали гранд спа хотели в Европа - 125-годишният хотел има идеално местоположение
с изглед към река Оос.
Колоните и изписаните
в помпейски стил стени на хотелския голям
затоплен остъклен басейн извикват спомена
за римския пълководец
Каракала, чиито легио-

нери за първи път откриват целебните сили на топлите извори
тук през ІІІ в. Хотелът
предлага също изтънчена красота и здравни процедури, както и
едно близко голф игрище, което херцогът на
Уиндзор нарича „истинска перла“.
В Баден-Баден Бел
епок е жива; ритъмът
на живота не е забързан, както е било и в
отминалите времена,
когато хората са идвали тук заради възстановителните целебни
сили на йонизиращите
извори.
„Аз съм напълно уверен, че оставих моя ревматизъм в Баден-Баден
– пише Марк Твен. – Баден-Баден може да си го
задържи.“

С плодове и зеленчуци Наланда – древното
срещу рака сърце на знанието

Портокалите, гроздето и морковите съдържат
противоракови съединения, които приличат на използваните в одобрени лекарства, съобщи в. "Мейл
он сънди". Специалисти от
лондонския Имперски колеж установиха, че от
7900-те молекули в
плодовете и зеленчуците 110 са с
потенциал да
се борят с туморите.
За да открият кои
плодо-

та на 199 лекарства срещу рак. Той разграничил
110 с противораков ефект.
Най-много съставки с противоракови свойства има
в портокалите, гроздето,
морковите, зелето, дивата целина, кориандъра, копъра и чая. Портокалите са особено богати
на флавоноида
дидимин. Той
се съдържа
също в кориандъра
и копъра.
В
чая

ве и зеленчуци намаляват
най-много риска от рак,
учените са въвели 7962 биологично активни молекули в алгоритъм, "обучен"
да разпознава свойства-

има много катехини, терпеноиди и танини, които намаляват увреждането на ДНК, потискат възпалението и убиват раковите клетки.

Ще оцелее ли
амурският тигър?
През 1996 година популацията наброява приблизително 415-476 индивида. Според последната държавна регистрация, която се проведе през 2015 година, в Приморския
и Хабаровския край, както и в Еврейския автономен регион бяха преброени 540 тигри. Оттогава усилията на държавата и обществеността нарастват. Има експертни оценки, че днес в Русия има 570-580 животни. Нарастването на
популацията на амурските тигри се дължи на защитата не само на самите тигри, но и на копитните животни, с които се
хранят хищниците, както
и на защитата на горите
от обезлесяване. Второ,
беше възможно да се установи ефективна митническа бариера за контрабандата - в Китай тигровите мустаци, лапите, опашките и
костите се използват в традиционната медицина. Днес задачата за запазване на дивия амурски тигър като вид изглежда по-близо до решение.

Наланда е едно от най-високо ценените туптящи сърца на
образованието в древния свят.
Разположен в днешния индийски щат Бихар, университетът
е бил активен международен
интелектуален център. Учени
от цял свят са отивали в Наланда, за да учат философия,
медицина, астрономия и други предмети. Преди да бъде
унищожен от мюсюлманските
нашествия в Индия, историческите източници сочат, че
е живял дълъг и продуктивен
живот - от V до XII век. Университетът е бил архитектурен
и благоустройствен шедьовър.
Разполагал е с 8 отделни звена,
10 храма, зали за
медитация, класни стаи, езера и
паркове. Имал е
9-етажна библиотека, където са
били преписвани книги и документи, така че
отделните учени
да могат да имат
собствени колекции. Библиотеката е съдържала
над 9 милиона ръкописа. Съществували са общежития за
студенти, може би за първи
път в историята на образователните институции. В най-силните години на Наланда общежитията са били дом на над 10
000 студенти и 2000 професори. Определян като първия велик университет в познатата
история, Наланда е бил найглобалното висше учебно заведение на своето време, привличайки жадните за знания от
Корея, Япония, Тибет, Персия,
Турция и т.н.
Със залеза на будизмa в Индия идва и залезът на Наланда.
Мюсюлманските нашествия от
XII до XVI век, започнали частично още през VIII век., напълно променят облика на страната. По-голямата част от култур-

ното наследство е унищожено,
а милиони от местното население са избити. Не е по-различна и съдбата на учебния комплекс. Около 1193 г. амбициозен тюркски пълководец поема
задачата да постави под контрол политически неопределения район на Бихар. Според
персийски историци той щурмува портите на университета,
след което обръсва главите на
брамините и ги линчува. Много монаси са изгорени живи.
Други са обезглавени.
След като разбират университетския характер на милионите ръкописи, завоевателите подпалват библиотеката.

Казва се, че стълбовете дим от
горящата книжнина са се издигали в продължение на 3 месеца. 800 години след унищожението си Наланда оживява
отново. През 1860 г. големият
археолог Александър Кънингам успява да идентифицира
руините му и през 1915 г. започват разкопките на обекта.
Днес Наланда е едно от найпосещаваните исторически и
културни забележителности в
Индия. През 2006 г. Китай, Индия, Сингапур и Япония предлагат план да възобновят древните руини в Международния
университет Наланда. Официалното откриване на възстановеното висше учебно заведение се състоя на 19 септември 2014 г. И класовете в Наланда започват отново.

 Някога дните са
били по-къси
Въртенето на Земята
постепенно се забавя
поради объркващо наречения процес, известен като „приливно ускорение“. Резултатът е,
че дните се удължават.
Преди 350 милиона години например годината е била около 385 дни,
което означава, че продължителността на всеки ден е била по-малко
от 23 часа.
 Астероид разрушава масивна гора в
Сибир, без изобщо да
се докосне до земята
Събитието е известно като „Тунгуски сблъсък“ или „Тунгуски метеорит“. То се случва през
1908 г. в Сибир, когато
в земната атмосфера
навлиза астероид със
скорост 54 хиляди километра в час и експлодира на височина около
10 хиляди метра. Получилата се огнена топка
отделя енергия, равна
на 185 бомби над Хирошима, разрушава 2000
квадратни километра
сибирска гора. Въпреки че е класифицирано
като сблъсък, самият астероид така и не е стигнал до земята.
 Средиземно море някога е изсъхнало почти изцяло
Геолозите смятат, че
това събитие, случило
се преди около 5,5 милиона години, е било
причинено от тектонски промени, които затварят връзката на морето с Атлантическия
океан. За стотици хиляди години морето изсъхнало от изпаряване.
По-късно Гибралтар се
разтваря отново, като
бързо попълва басейна, причинявайки епично наводнение.
 Атмосферата около Слънцето е
много по-гореща от
повърхността му
Величествената и загадъчна атмосфера на
Слънцето се нарича корона. Тя е над 600 пъти
по-гореща от повърхността на самото слънце. Науката все още няма категоричен отговор
за това.
 По света има места, където валят риби
Има многобройни
съобщения за паяци,
риби, жаби и други животни, които „валят“ от
небето. Учените смятат,
че най-разумното обяснение за такива събития е, че животните са
засмукани и пренесени
от ураганни ветрове.
Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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Човешките възможности граничат с невъзможното

рам седем дни в седмицата, не съм и вярвал
в претренирането. Не
казвам, че това е хубаво или важи за всеки, но
със сигурност знам, че
важи за мен, което ми
е напълно достатъчно.
Благодарение на моята
работа и само на нея сега имам прекрасни деца.
Разпускам в компанията именно на тях, на
моите деца. Когато бяха
малки, играехме на различни игри заедно. Сега
мечтал да срещна таки- се сетих, че трябва да й вече са големи момчета,
ва личности, но съдбата отворя вратата, до мо- обожавам да си говорим
ми направи този неве- мента, в който личният на различни теми. Рано
роятен подарък. Да се й бодигард почти тиче- или късно човек осъздокоснеш до такива хо- шком го направи вмес- нава, че неговите успера, да имаш възможност то мен.
хи стават незначителни
да разговапред усперяш с тях,
хите на дее наистицата му.
на приви- Енчо,
легия. Теблагодаря
зи срещи
ви! Вдъхпредизвикновяващо
ват неверое да обятна емощуваме
ция, която
по-често с
ме държи
големите
доста дълвеличия в
го във вреспорта и
мето.
изкуствоЩе ви
то! Какво
споделя
бихте понещо, коежелали на
то до сега
младите
не съм казнадежди
вал. Гостув спорта
вах на Ари цирконолд два
вото изкупъти и имах Г-н Керязов дарява Арнолд Шварценегер, актьор ство?
в ъ з м о ж - и бивш губернатор на Калифорния, със сувенир
Поност да го
желавам
от България - плакет на маската на Терес
видя в две
им да бъразлични емоционални
Много хора са ме пи- дат вдъхновени, защосъстояния. Няма нужда тали как поддържам то без това не можеш
да обяснявам, че съм спортна форма, но ни- здраво да работиш. Във
хванал с поглед всяко кога не съм очаквал времето на глобалната
негово движение, защо- принц Алберт да ме по- конкуренция само труд
то съм му голям почита- пита как и по колко вре- не е достатъчен, трябтел. Първият път беше ме тренирам коремните ват и знания. Обогатяпо време на развода му си мускули.
вайте знанията си по
с Мария. Няма как това
Когато бях на тур- темата, която ви интеда не те разтърси емо- не в Швейцария, имах ресува, контактувайте
ционално, на всичкото честта да се запозная с с хора, които вече са
отгоре беше със счупе- Джералдин Чаплин. Тя
постигнали успех. Инна ръка. След това, при ми подари много ценформирайте се, това
другото ми гостуване, на лична фотография с
след моето изпълнение баща си, на която напи- ви пожелавам. ТехниШварценегер дойде са страхотно послание. ките се променят, има
при мен да ме поздрави, Този подарък го про- все повече нови методи
хвана ме за ръката и ме дадох на благотворите- за възстановяване, все
поведе към публиката. лен търг, собственик на повече начини как да
Спряхме се пред офи- ценния предмет стана бъдат избегнати травциалните места до кра- приятелят ми, певецът мите.
Бъдете здрави и четесива жена с изумително Любо Киров. Средствате.
Хубаво е да има повелъчезарна усмивка. Той та отидоха за наградния
се обърна към дамата с фонд на „Нощ на звез- че знаещи хора. Живедумите: „Това е Енчо от дите”, събитие, на кое- ем във времето на знаБългария и искам да те то, знаете, съм посве- ещите хора. Който знае
запозная с него.” После тил цялата си енергия - той може. Информацията е силно оръжие, но
се обърна към мен и ми и време.
каза, че това е приятел- Имате ли пери- е важно да подбираме
ката му. Не помня име- оди, в които почива- внимателно своите изто й, защото изпаднах те от представления, точници.
в състояние, което не тренимога да ви опиша с ду- р о в к и
ми. Арнод Шварцнегер и диее един голям мъж.
ти? Как
Няма да забравя как и къде
вървяхме към шапито- обичато в Монако с принцеса те да
Стефани и водехме раз- релакпален разговор на тема с и р а цирк. Стигнахме до вра- те?
тата и тя спря, аз про- Не
дължих да говоря раз- обичам да почивам,
Въпросите зададе
вълнувано и изобщо не 0опитвам се да трениИво АНГЕЛОВ

Енчо Керязов е цирков акробат и еквилибрист с много международни отличия. Роден е на 15 октомври 1973 г. в Елхово в семейството на учители. В началното училище децата пишели на листче „Какъв искам да стана”. Енчо написал: „Акробат”.
И станал. На 16 г. открива магията на цирка, постъпвайки в легендарната трупа
Романови. Получава наградата „Сребърен клоун” на световния цирков фестивал в
Монте Карло. В 110-годишната история на българското цирково изкуство Керязов
е първият и единствен нашенец с това отличие за солов номер. Почетен гражданин на Ямбол, кавалер на най-високото отличие на Министерството на културата
„Златен век”, на „Икар” на Съюза на артистите. Признанието у нас идва от екипа
на енциклопедията „1000 причини да се гордеем, че сме българи”, където е вписан
като 356-и от всичките хиляда. Преди няколко години властелинът на трудния баланс, който е лице на австрийска пощенска марка с номинал 70 цента, учреди фондация на свое име. Вече девет поредни години организира един от най-зрелищните спектакли в България - „Нощ на звездите”, в подкрепа на талантливите деца.
само неща, които ми помагаха да стана по-добър. Ядях само храни,
подходящи за диетата,
на която съм в дадения
момент. За мен това не
е лишение, защото обичам това, което правя.
Моята мечта и моята
цел. Иначе отработването на нови елементи
понякога отнема години, но това не е гаранОт стр. 1
ция, че публиката ще
Успехът за вас в цирго одобри или хареса.
ковата акробатика идИмал съм случай, когава след 30 години рато съм тренирал опребота, 3 операции и 20
делен елемент цяла гогодини без почивка.
дина, но публиката не го
Кое ви накара да се
е приела така, както съм
захванете с това сложочаквал.
но занимание - екви- На какво ниво е
либристика?
цирковото
изкуство
- Началото беше в
днес,
в
XXI
век,
ценедвора на с. Ханово, в
но ли е то както преди?
къщата на дядо ми, на
- Смятам, че съврекогото съм кръстен. Той
менното
цирково изкуми направи висилка в
ство е по-ценено от предвора и там започнади. Във времето, когато
ха моите първи спортсме погълнати от съврени занимания. На 6 гоменните технологии,
динки посетих с моите
интернет, електронни
родители цирк и оттоигри с летящи рисувани
гава останах запленен
човечета, хората жадуи влюбен в акробатичват за нените изпълнещо истинния. Майка ми
ско, какведнага ме зато за вкусписа на спортна домашна акробатина храна.
ка. Треньорът
Циркът ти
каза, че нямам
предлакачества, но
га невероме прие зараятни възди голямото
можности,
ми желание.
които граБлагодарение
ничат с нене само на амвъзможнобицията у мен,
то и всича и на огроко
това
мната упорипред
очитост на 14 готе ти. Исдини станах
майстор на Дъщерята на неповторимия Чарли Чаплин - т и н с к о т о
изкуство
спорта и ме
Джералдин (два пъти носителка
ще става
включваха в
на наградата "Златен глобус"), харесва
все по-цемъжкия наципредставленията на популярния нашенец нено.
онален отбор.
- Общували със знаНа 16-годишна възраст мите, съм готов да мименитости като Джесбъднах детската си на по същия път.
- Вашият спектакъл ралдин Чаплин, Алмечта - започна циркоза
баланс е феноме- бер II - принца на Мовата ми кариера като
жокей в трупа Романо- нален контрол на тя- нако, и сестра му ви. Там усвоявах тънко- лото. Това, което пра- принцеса Стефани, тестите на цирковия зана- вите, изглежда отвъд нисиста Роджър Федеят, но трупата се оказа човешките възмож- рер, германския канцлер Ангела Меркел,
тясна за моите желания. ности...
Арнолд
Шварценегер
Харесвам
цирка,
заПриключих с масовите
е
отворил
широко вращото
има
свобода.
Там
номера и започнах да
създавам собствен со- няма правила, няма зад- тите си за вас.
- Смея да твърдя, че
лов стил - силова екви- кулисие, няма съдии,
съм
човек, който е сбъдпубликата
и
само
публилибристика.
- Вашите предста- ката решава кой остава нал мечтата си, осъзнах
вления са удивител- на сцената и кой слиза и че можеш да успееш,
ни, но изглеждат и не- от нея. Аз се посветих независимо откъде си и
реално сложни. Какво изцяло на тези 9 мину- коя област на изява си
ви костваше да се пре- ти, на арената. Правех избрал. Никога не съм и
върнете
в един от
най-популярните еквилибристи на планетата?
-    К о с т в а
в с ъ щ ност означава някаква сметка
за плащане. Аз платих
със здравето си и за да
не бъда голословен, ще
ви дам конкретен отговор. Счупена пета, две
разкъсвания на трицепс сухожилия, трите
операции от хернии,
присаждане на мека
тъкан в раменна става,
а пък частичните разкъсвания на мускулни
влакна въобще не съм
ги и броил. Вероятно
ще ме попитате дали
си е струвало? Ще ви
кажа: да, струваше си и
още как! Съжалявам само, че не съм тренирал
още повече. Дори и да
умножим по две трав-
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Разбиват затвора!
Разбиват затвора!
И хукваме ние със другите хора:
аз – вече на пет – за баща зажаднял,
и баба,
и дядо – ни жив, ни умрял.
А мама
до болка ръката ми стиска,
но аз все се дърпам,
на мен ми се иска
да хукна напред към вратата желязна
и сам да строша таз ключалка омразна,
която отдавна си взел бях на мушка
и имах патрони, но нямах си пушка.
Разбиват вратата!
Напира тълпата
и бавно отслабва на мама ръката
и хуквам напред през гора от крака
и вдига ме нечия мъжка ръка
и виждам:
каскети, бомбета, калпаци,
и бели забрадки и черни мустаци
и после:
Вратата!
Вратата!
Продължение от бр. 35
По такъв начин са узаконени тези убийства и самоубийства и е станало възможно да
се изземат придобитите от тях
по незаконен начин имоти и
богатства.
Следователно разликата
между произнесените смъртни присъди и изпълнените такива (1572) съдържа част от
убийствата без съд и присъда.
Това е максимално възможната цифра. Трябва да припомним, че в тази цифра се включват и лица, които са избягали
с германците и са участвали
във формирането на Българския доброволчески корпус,
част от немската фашистка армия, организиран от Ал. Цанков. Самият Ал. Цанков е осъден задочно на смърт, но присъдата му не е изпълнена. Подобна е картината с идеолога на българския националсоциализъм проф. Л. Владикин,
проф. Асен Кантарджиев, Асен
Цанков, Христо Статев, Славчо
Загоров, Иван Дочев и др. видни политически фигури. По
първия полицейски процес
на смърт са осъдени 38 души,
а са изпълнени само 9 присъди. Останалите 27 висши полицаи или са избягали в чужбина,
или са убити без съд и присъда.
Никой не си е направил труда
да установи кои са избягали и
кои са убити без съд и присъда.
Подобна е картината по Гестаповския процес, при който са
издадени 20 смъртни присъди,
а са изпълнени само 2. И тук е
неясно колко от тях са избягали в чужбина и колко са убити
без съд и присъда. По военния
процес са издадени 30 смъртни присъди, но не е ясно колко от осъдените с неизпълнени присъди са убити от войнишките комитети при отстъплението на българските военни корпуси от Сърбия, Македония и Западна Тракия. И колко
са убити от сръбските, гръцките и македонските партизани.
В тази група от 1572 попадат
и някои самоубили се политици като Васил Радославов, Славейко Василев, Иван Попов, военни и полицейски началници.
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Вратата!
Вратата я няма!
Къде е вратата?
И ето ги – бледи, смутени и живи
излизат
и влизат в прегръдки
щастливи.
И «Таткоо!»
крещя,
и море от ръце
ме носи натам като леко перце,
като корабче синьо към
родния бряг,
към страшно бодливия
татков мустак.
Ден първи!
Най-истински ден на земята.
За някого ти си празнична дата,
за друг си история,
за трети си спомен –
за мен си Денят най-свещен, най-огромен,
донесъл ми с толкова други неща
и най-невъзможното –

Така че реално цифрата на убитите без съд и присъда е значително по-малка от тази разлика от 1572 души. А от тази
цифра трябва да се извадят и
помилваните лица. Само с едно от решенията са отменени
40 смъртни присъди.
Вторият документ са тетрадките и поименните списъци на
полк. Ангел Топкарев, изготвени по архива на МВР през 1982
г. Той прави поименен списък
на всички безследно изчезнали и с изпълнени присъди
от Народния съд по области
за цялата страна. Това са 1904
имена. Ако от този брой се извадят изпълнените 1046
смъртни присъди, то
останалите 858
са т. нар.
„безследно
изчезнали“,
по-голямата част
от които
са убити
без съд
и присъда непосредствено след
Девети
септември. Това
е единственото и найПаметникът при
точно изследване на броя на убитите
без съд и присъда, понеже се
основава на архивни документи и е чрез поименен списък.
Освен тези два източника
документи можем да се позовем и на статистическата информация на Националния
статистически институт. В статистически годишник на България (1943-1946 г.) има подробни данни за умиранията, включително по болест и от старост.
В спомените на т. нар. „репресирани“ никъде не се посочва, че след Девети септември

са убивани без съд и присъда
жени и деца. Във възрастта до
навършени 59 г. умрелите през
септември 1944 г. са 6608, като
в тях се включват умрелите по
болест, нещастни случаи, криминални престъпления, загинали в сражения, убити по политически причини, починали
от старост и др. През октомври
1944 г. картината е подобна –
7937 починали. Като се направи редукция чрез изваждане
на броя на починалите до 19
г. и на умрелите на 60 и повече години (средногодишно
32%), то умрелите в трудоспособната възраст 20-60 г. през

моят баща.
И още усещам във трудни минути
как тъпчат до мене крака необути
и как изумена ме носи тълпата
напред към вратата…
Вратата!
Вратата!
1969 г.
Недялко йорДаНоВ

архива на НСИ има първичните отчетни данни по селища и
общини, но никой не ги е проучил. Следователно има комунистофобско съчинение без
картинка, без истинска и достоверна информация.
Установеният от полк. Топкарев брой на убитите без съд
и присъда не е малък. Това е
една трагична страница в новата история на България. Тя
е подобна на трагичните страници и в другите страни след
Втората световна война като
Франция, Югославия и др. Убитите без съд и присъда са заслужавали справедливо съдебно
разглеждане на
техните престъпления срещу мира, човечеството
и преднамерените
убийства
на хиляди хора,
включително на
младежи
и девойки и дори
на непълнолетни
и малолетни деца. Става
дума за
юридическа отговорност.
Но има и морална отговорност. И почти 75 години след
тези събития новите антикомунисти (фашистите са старите антикомунисти) забравят за моралната отговорност
на българските фашисти и ги
възвеличават като „жертви на
комунизма“. А те са най-вече
„жертви“ на своите фашистки
престъпления. Ребром стоят
въпросите: невинни ли са хората, включили България във
война срещу САЩ и Великобритания, в резултат от която са загинали хиляди хора и

„Жертвите на комунизма“
груба фалшификация
на българската история

Жабокрек
месеците септември и октомври са 4653 души. В тази цифра
са включени и всички починали от различни болести (от които средномесечно само от туберкулоза около 320 души за
двата месеца, около 210 от рак
и т. н.). Тези данни НСИ е обобщил чрез отчетите от всяко едно населено място, където са
регистрите с подробните данни за жителите на градовете
и селата. Следователно няма
как за два месеца в страната да
са „убити“ 25-30 хил. души при
общо починали 4653 души. А в

4.IX. - 10.IX.2019 г.

са унищожени хиляди сгради
в София и други селища? Невинни ли са хората, които убиват без съд и присъда дори малолетни, режат и разнасят глави на партизани, получават награди в пари за убити антифашисти? Невинни ли са хората,
създали концлагерите в България, включително и еврейските концлагери в Сомовит и
Плевен? И си представете как е
реагирал един от роднините на
убитите в Ястребино деца, когато среща на улицата фашиста
детеубиец. Дали възможността
за някаква правна отговорност
или чувството за възмездие е
взело връх? Проявената мъст
е разбираема, но тя не е правно издържана и оправдана. Тя
е просто разбираема от човешка гледна точка, но противоречаща на правните изисквания.
Отговорността за убийствата без съд и присъда сега се
приписва само и единствено
на членовете на БРП (к), партизаните и активистите на партията. Забравя се, че в партизанското движение комунистите
са само около една четвърт.
Забравя се, че в акциите за задържане на бивши политически началници, полицаи и т. н.
вземат активно участие и земеделци, социалдемократи, звенари. Забравя се, че в редица
села убийствата без съд и присъда носят елементи и на лично и родово отмъщение особено спрямо кметове, секретарбирници и др. местни служители на фашистката власт. Забравя се, че войнишките комитети също са убивали без решения на военен съд. Една част
от убитите без съд и присъда са в сражения при тяхното
арестуване, съпротива и опити за бягство. А убийствата
на фашисти от гръцките, сръбските и македонските партизани при изтеглянето на българските войски?
Този период от българската
история трябва да престане на
бъде предмет на фалшификация и да се използва чрез антикомунизъм за възникване и
развитие на неофашизъм.
Д-р анко иВаНоВ
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Среща на гигенчани
Земляческа среща на гигенчани ще се проведе в Плевен на 12 октомври 2019 г. от 12 часа
в ресторант „Нестинарка“.
Поканени са всички, родени в плевенското село Гиген, независимо от възрастта и къде живеят.
За контакти: 088 679 3489 – Георги Предов;
088 423 8330 – Кина Андреева

малки обяви
0884/623471 - Ловеч,
продавам центрофуга за
3(6) рамки. Акумулираща
печка "Изгрев" - нова, офицерска шуба с подвижна кожена подплата
0878/582191 - продавам
запазен килим 250/350, цена 180 лв., елпечка "Мечта"
- работеща, 48 лв.
0882/409574 - литературна обработка на художествено-документални, краеведчески, юбилейни ръкописи, спомени и
предпечат
0877/882177 - небесни
селения, богове, сън, смърт,
конфликт със смъртта, произход - 880 страници - 300
лв. "Камасутра" - стара индийска книга за любовта 470 стр. Цена 250 лв. "Брахмасутра" - стара индийска
книга; полилей трилампов,
метален, в изправност - 30

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

лв.; електрически поялник работи с резервен нагревател и много припои - 25 лв.;
проводник венелитов, нов,
6 кв. мм, единичен, едножилен 180 м - 200 лв., проводник венелитов, мостов 6 кв.
мм 22 м - 60 лв., шпилки, различни дължини - 0-5 мм до 1
см, с много гайки по 1 лв./бр.
0885/503897 - продава
3 нови аку-6-OZM20 GEL, с
намаление 45%
0895/779512,
058/624493 - помпа за миене на предно стъкло "Москвич" 408, УАЗ - ръчна, не
електрическа

Български

имоти

0885/945153 - изгодно
се продава стара къща в
с. Полковник Серафимово,
Смолянско - 27 хил. лв., с 5
стаи, на два етажа по 90 кв.
м, двор 1500 кв. м
0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 ,
0886/401737 - продавам
едностаен, с гараж в жк
"Люлин 3" - София, навън
цялта сграда е санирана
с 10 см стиропор, а отвътре: преустроен в двустаен
и облепен с дърво. Температурата винаги е 18о. Има
връзка с всички превозни
средства, и с метро наблизо. От източната страна е
красив парк. 20 години без
ремонт!
0893/852626 - къща
на два етажа, в с. Винарово, Видинско, има ток, вода и стопански сгради 700 кв. м, 8000 лв.
0897/828531 - продава
къща в центъра на с. Пешаково - 12 км от Видин, с 3
стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански
постройки
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0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор 6-а категория земя, равно
място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с. Девенци,
общ. Червен бряг, обл. Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи
до трети етаж - в София.
Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София.
Има ток, вода, двор 850 кв.
м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава
къща в с. Огнен, 110 кв. м,
двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с
ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г.
- за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско
0878/768442 - продава
стара къща в с. Агатово с 1
дка дворно място със стопански сгради и с геран, гараж и асми. С хубав изглед.
Изгодно!
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен

Възпоминание
През септември 2019 г. се навършват 75 ГОДИНИ от убийството от монархофашистката власт РЕМСИСТИ ПАРТИЗАНИ в Горнооряховския партизански отряд,
родени в село Самоводене, община Велико Търново.

Възпоминание
7 години
без моята скъпа майка

Пенка Атанасова Пеева

икономистка и художничка,
на 83 г.,
от Пловдив

Боряна и гугутка
Шумят високи каваци, леле,
шумят зелени каваци
и гугутка нежно гука, леле,
гугутка упойно гука.
Боряна мете градина, леле,
Боряна мете градина
и на гугутка думаше, леле,
и на гугутка думаше:
- Гукай ми, гукай, гугутке, леле,
и аз съм така гукала,
кога бях при стара майка, леле,
кога бях при стара майка.
Кога ме мама миеше, леле,
гюл ми на лице цъфтеше;
кога ме тате галеше, леле,
черна ми коса растеше;
кога черни ми очи грееха, леле,
като ясно слънце грееха.
Хубави сандали носех, леле,
кожени сандали носех
и по бял калдъръм ходех, леле,
по извит калдъръм ходех
в Пловдив бялана града, леле,
в Пловдив каменна града.
Гукай ми, гукай, гугутке, леле,
че аз съм така гукала,
кога бях при стара майка!
От инж. Боряна Динева, Пловдив

Възпоминание
На 8 септември 2019 г.
се навършват
40 ДНИ
от смъртта на
полковник о. з. Радка

Господинова Пеева

Димка Димитрова
Караиванова (Севда),
род. на 9 юни 1924 г.,
убита на 29 май 1944 г.
край с. Стражица

Иван Димитров Глушков
(Методий), роден на 20
октомври 1927 г., убит на
7 септември 1944 г.
край с. Константин

Кирил Димитров Тананеев
(Дечко), роден на 6 декември
1927 г., убит на 6 юни 1944 г.
при с. Хаджидимитрово

Паметникът на убитите партизани
от с. Самоводене, община Велико Търново
ПОКЛОН, дълбок поклон пред убитите антифашисти!

Иван Йорданов Къндев
(Ангел), роден на
13 януари 1924 г., убит
на 7 септември 1944 г.
край с. Константин

От признателните поколения на Самоводене и от Самоводското землячество в София
Снимки - фоторепродукции Димитър Бебенов

4.9.1934 - 31.7.2019
Родена в село Генерал Тошево, общ. Тунджа,
обл. Ямболска, живяла в
София. След завършване
на езикова школа цялата
й трудова дейност преминава на работа в органите на МВР. Изживя достойно целия си трудов живот с вяра в доброто,
в честността, в другарство и всеотдайност към
службата в името на народа. Остана вярна на
социалистическите идеали и морал. Беше много обичана и уважавана от всички, работили с
нея. Тя беше добра съпруга, грижовна майка на
син и дъщеря, обичана баба от две внучки.
Винаги ще те помним с твоята доброта и всеотдайност!
ПОЧИВАЙ В МИР! СПИ СПОКОЙНО ВЕЧНИЯ
СИ СЪН!
Дълбок поклон пред светлата й памет!
От семейството и другари от Националната
асоциация "Сигурност"

2
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лУНеН
КалеНДаР

4 сЕПТЕМВри, 6 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа В
скорПиоН
Материалното ви положение няма да бъде в цветущо състояние, затова не се увличайте
в посещението на луксозни заведения. Здравето няма да ви
създава проблеми.
5 сЕПТЕМВри, 7 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа В
сТрЕлЕЦ
Ще трябва да прекратите
размишленията и да преминете към активни действия. По
възможност обърнете внимание на здравето си, тъй като никак не бива да се разболявате в
този момент.
6 сЕПТЕМВри, 8 лУНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, лУНа В
сТрЕлЕЦ
Не се престаравайте със
своя ентусиазъм и не споделяйте наляво и надясно лична
информация. Очакват ви много интересни неща.
7 сЕПТЕМВри, 9 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа В
коЗирог
Пред вас ще се открие великолепна възможност, от която трябва непременно да се
възползвате, докато вратата не
е хлопнала.
8 сЕПТЕМВри, 10 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В коЗирог
Склонни сте към драматизъм, но това не се харесва на
близките и приятелите ви, защото ги натоварва. Има опасност напрежението да се отрази на вашето здраве.
9 сЕПТЕМВри, 11 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В коЗирог
Всичката ви енергия ще бъде насочена към активни действия. Незабавно вземете нещата
в свои ръце.
10 сЕПТЕМВри, 12 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа ВъВ ВоДолЕй
Проблемите вкъщи няма да
са чак така сложни, както ви се
струват. Те символизират промените, които трябва да ви се
случат и в другите сфери
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

На 5 септември 2019 г.
се навършват
79 гоДиНи
от рождението на

ФИДАНА НИкОЛАЕвА

20 години незаменим
председател на
ККП „20-и век”, с. Горна
Студена, община Свищов
Скъпа Фиданке,
Пожелаваме ти букет от много
здраве, защото здравето е залог за
радост, радостта е път към щастието,
а щастието е това, което ти желаем от
сърце! Бъди все така добра, с бодър
дух, весел и жизнерадостна!
За многая лета!
с много обич от пенсионерите от клуб „20-и век”

ЗаПоЗнаЙте се

0897/426906 - софиянец търси слаба жена до
65 г. за съвместен живот
0876/600382 - 73 г./173
см/78 кг. Приятно симпатичен пенсионер, разведен, от Пловдивска област, изключително честен, точен, чистоплътен, с
много добродетели, търся другарче сърдечно и да
не е алчна. Живеене - където предложи другарчето. До 75 кг
0886/150703 - военен
пенсионер от Сливен - непушач, сам, желае запознанство с жена до 70 г.
0893/558487 - вдовец
на 70 г./169 см/75 кг, търси за съжителство жена от
67 до 72 г., да е от Североизточна България от областите Търговище, Русе,
Добрич, Шумен, Варна
0877/420319 - 77 г./163
см/65 кг. Не пуша, не пия,
търся жена от 70 до 77 г.
от гр. Перник
0899/162664 - търся
запознанство с мъж от София - 75-80 г.
0889/204146 - 63 г./175
см/80 кг, търся отговорна
жена за сериозна връзка,

от 60 до 66 г., която да живее при мен в гр. Априлци,
Ловешка обл.
090/363904 - осигурен
вдовец от София, на 56 г.,
търси другарка за старини
0876/046466 - вдовица
на 77 г. търси господин от
77 до 85 г. за спокойни старини - при него
0886/589453 - възпитан пенсионер очаква
жената мечта. С леко предимство е Северна България
0889/174615 - жена
на 75 г./165 см/70 кг търси мъж от Пловдив до 76
г./175 см/100 кг. Може да е
от Асеновград, Коматево,
Хисаря, с кола. Да не пие,
да не пуши, да е образован, домошар, жилищно и
финансово осигурен
0879/986067,
02/9273932 - 72 г. инвалид търси подобен за съжителство и взаимопомощ
0876/212235 - търся
човек с главно Ч, за да теглим заедно талигата на
живота. Полът и годините нямат значение. Важно
е разбирателството
0894/202602 - 71 г./175
см/70 кг, не пие и не пуши, търси жена за съжителство или брак
02/4690408 - учител от
София, пенсионер, свободен, без „опашки“, търси
себеподобна дама от 75 г.

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (4.IX.- 10.IX.2019 Г.)
оВЕН - Отговорностите
ви значително ще се увеличат, без значение дали
става въпрос за лични или материални отношения. Търсете реализация на плановете си, за да
не останете с празни ръце.
ТЕлЕЦ – Гледайте всяко начинание да бъде отлично подплатено във финансово отношение.
Ще се нуждаете от силни емоции в любовта. В същото време
не пренебрегвайте проблемите
със здравето си.
БлиЗНаЦи - Ограничете до минимум ненужните разходи. Предпазвайте се от допускането на грешка, която може да предизвика
поредица от гафове в семейния
бюджет.
рак – Не се поддавайте на неподходящи флиртове. Имотни интереси
ще излязат на преден план, което ще ви принуди да промените част от плановете си. Здравето ви се стабилизира.

лъВ - Опитайте се да
съчетаете част от ангажиментите си с обещанията, които сте дали на интимната си половинка или останалите членове на семейството ви. Здравето ви е добро.
ДЕВа - Ще ви се наложи
да направите компромис.
Вероятно е да се сблъскате с неочаквани трудности от материален характер. Обременени
сте със здравословен проблем,
който ще решите.
ВЕЗНи - Поддържайте баланс между приходите и
разходите си. Около средата на периода е важно да запазите отличното си настроение,
дори и да има причини за негативни емоции.
скорПиоН – Може да ви
застигнат не дотам приятни новини. Направете компромиси, с които ще подобрите
положението. Изказвайте мнението си така, че да не засегнете останалите.

сТрЕлЕЦ - Ще печелите доброжелатели, а не
врагове. Повече от необходимо е да изградите стабилност, базирана на реалните ви потребности в материален план.
коЗирог - Използвайте градивно енергията
си, като отделите достатъчно
време за хоби или прекарате повече време сред природата. През почивните дни очаквайте положителните промени.
ВоДолЕй - Около вас
се очертават грижи,
свързани с партньора.
Не пренебрегвайте ангажименти по отношение на възрастните членове на семейството ви.
риБи - Желанията на
интимната ви половинка или останалите членове на семейството ви са най-важното за
вас. Не пренебрегвайте обаче и
личните си нужди.

ДЖеСИКа

Съобщения

4.IX. - 10.IX.2019 г.

вАЖНО!

Управителният съвет на сдружение „Съюз на пенсионерите-2004”
(СП- 2004) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (V извънреден конгрес) на 20.9.2019 г. от 10,30 ч. в Дома на културата „средец” – софия, ул. „кракра” №2а, при следния дневен ред:
1. Анализ на състоянието на СП-2004 след Четвъртия конгрес (юни
2017 г.)
2. Приемане на работна програма на организацията за периода след
V извънреден конгрес
3. Утвърждаване на промени и допълнения в Устава на Съюза
4. Утвърждаване на ръководни органи на организацията.
нагоре. Да се обаждат дами, които са самотни и искат да им се усмихне щастието!
0897/735261 - 68 г./170
см/70 кг, търся сериозна
жена за съжителство при
нея - от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к. 1577,
лиляна костова - 70 г., образована, очаква писмено
предложение от свободен
заможен мъж
0876/928763 - търся
самотна вдовица, при която да живея
0894/960290 - вдовица
на 69 г./160 см/66 кг, благородна, обича домашния
уют, желае запознанство
с мъж на подходяща възраст, за да споделят старините си заедно при него. Да е от Пловдивския
регион!
0897/270599 - на 69 г.
съм. Търся мъж пенсионер, от 65 до 75 г., висок
над 170 см, без дом, да живее при мен на село
0894/768863 - приема
без ангажименти бездомна здрава дама от 64 до 75
г. за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и
весел човек
0893/995492,
0895/245207 - пенсионер
търси свободна жена, също пенсионер, без проблеми, с добър характер,
милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и

разбрана. Да е със собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование,
от село или град
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица
или разведена от 61 до
63 г.
1113 софия, п. к. 73 68 г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна, търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества,
аналогични на нейните
0876/108124 - вдовица
на 66 г./158 см/73 кг, добра, интелигентна, скромна, с благ характер, отлична домакиня, търси добър,
честен и морален човек от
Варна и региона, Добрич,
Шумен и Силистра. Само
сериозни обаждания!
0887/979530 – 72
г./165 см/70 кг, неженен,
търси пенсионерка за сериозна връзка и да желае
да живее при него
0896/847907
–
69/170/78 кг, желая запоз-

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

6 септември 2019
06:11:38 ч. - първа четвърт. 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.

времето
в сряда се очаква лек спад на температурите, чиито стойности ще са между 14 и 28 градуса – есента полека ще започне да напомня за
себе си. Ще има разкъсана облачност и слаб източен вятър. в четвъртък ще е още малко похладно, независимо че ще е слънчево през целия
ден. в петък и събота отново ще има заоблачаване, но дъждове се очакват само в някои планински райони. температурите като цяло остават високи – между 28 и 30 градуса. в неделя и
понеделник съществени промени не се очакват.
във вторник прогнозата е за разкъсана облачност и лек спад в температурите.

биоПрогноЗа
използвайте свободното си време за активизиране на двигателния режим и на контактите с природата. това ще подобри дейността на
всички органи и системи и ще повиши настроението и жизнения тонус. в дните с повишена
слънчева активност е възможно да зачестят
оплакванията от главоболие и световъртеж
при хора с мениероподобен синдром. За облекчаване на тези оплаквания ще спомогне пиенето на чайове от гинко билоба, глог, женшен и др.
Д-р иван сТоЯНоВ

магнитни бури - 10, 11.IX.

нанство с жена с добри намерения
0890/137007 – вдовица на 69 г./160 см/65 кг, с
добро сърце, къщовница
търси другар за спокойни
старини при него. От Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да
е добра и да не лъже. От
Сливенския регион!
02/4445711 - г-н, висок 180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен, с добър външен вид, от София, желае запознанство
с подобна приятна г-жа за
приятелство и уважение
0882/974252 – 60 г., желае запознанство с мъж на
подходяща възраст – финансово стабилен. Предпочитам областите Ст. Загора и Пловдив. Само сериозни обаждания!
0896/702155 - 76 г./170
см/70 кг, желае запознанство с дама на подходяща
възраст от град или село само от Великотърновска и
Старозагорска област
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Конфликти

Разплетоха Пенсионерка даде
случая „Негован“ 6000 евро

адържаха
извършителите на
двойното убийство, труповете от което бяха
намерени в бидони край село
Негован. Пламен Шляпашки е
живял за кратко
в Милано, а след
завръщането си
в България започва работа
в Техническия
университет в
София. Именно
той признава,
че е натиснал
спусъка срещу
възрастното семейство
Йордан и Марияна Атанасови.
И двамата с другия
задържан Георги Нанчев имат деца. Именно Шляпашки разказва
как са очистили двойката, след което са извозили труповете с кола от София до Негован.
Там убитите са разчленени и изхвърлени. Пламен Шляпашки и Георги Нанчев се връщат в
дома на Атанасови, по-

Пенсионерка даде
6000 евро за "разваляне на магия" в Харманли. Две жени посетили дома на 72-годишна
жена на ул. „Ал. Стамболийски“. Тя ги поканила
в къщи, след като чула
от тях, че имала направена магия и те могат да
я развалят.

чистват усърдно петната от кръв, след което претърсват няколко
пъти жилището. Според полицията мотивът
за двойното убийство е
финансов.
Нанчев и Шляпашки са наети от жертвите да ремонтират дома
им. По време на комуникацията двамата задържани разбират, че
двойката има няколко
апартамента и спестявания.

Двамата са криминално проявени. Единият е
лежал и в затвора. Планирали убийството от
около година. Били наемани да правят ремонти на друг апартамент,
собственост на убитото
семейство.
Пламен Шляпашки и
съучастникът му Георги Нанчев бяха арестувани в софийското село Джурово, след като
били следени няколко
дни.

Непознатите са поискали наличните й пари,
които щели да използват за развалянето, и тя
ги извадила. Спестените
й 6000 евро едната измамничка завила в парче плат и й казала да ги
сложи под възглавницата, където да престоят една нощ. 10 минути
след като си тръгнали
обаче, жената установила, че валутата й липсва.

Ìúæ осúди оáщина
за 52 õилÿди лева

Млад мъж успя да осъди два пъти Столичната община да му плати обезщетения от общо 52 000 лева заради инцидент отпреди 7 години, когато глутница бездомни кучета са го нападнали и съборили
от велосипед, в резултат на което счупил и двете
си ръце. Две години след инцидента 33-годишният
тогава мъж завежда дело срещу общината и след
съдебни обрати успява да го спечели окончателно
през 2017 година, като му е присъдено обезщетение от 22 000 лева. Междувременно обаче получава тежко усложнение, довело до 56% инвалидност.
Заради полученото усложнение завежда ново дело
срещу общината и на първа инстанция съдия Райна
Мартинова от Софийския градски съд му присъжда
ново обезщетение от още 30 000 лева.

Èздирваò Момче се удави
изчезнал във варница

Полицията във Варна
издирва 28-годишния
Иван Йорданов, който
за последно е забелязан в гориста местност
край село Любен Каравелово, община Аксаково, където е бил на палатка с приятели, съоб-

щиха от областната дирекция на МВР. Той е в
неизвестност от същия
ден. Изчезналият е висок около 180 см, със
слабо телосложение, къса кестенява коса и брада. Бил е облечен със синя тениска и къси панталони, зелено горнище,
обут с маратонки. от полицията апелират към
гражданите,
които
имат информация за
местонахождението
на изчезналия, да позвънят на телефон 112
или да подадат сигнал
в най-близкото поделение на МВр.

8-годишно момче се е
удавило в стара варница в квартал "Калтинец"
в Горна Оряховица.

Инцидентът станал
около обед, докато група деца се къпели в съоръжението, служело

навремето за
гасене на вар.
Едното
обаче потънало в дълбоката 2 метра вода и не
изплувало.
Очевидци
подали сигнал на спешния телефон
112. На мястото веднага
били изпратени полиция, пожарна и линейка,
но не успели да спасят
момчето. Наложило се огнеборците
да източат импровизирания басейн, за да извадят тялото му.

Откраднаха жизненоважно военен залови
устройство на младеж
крадец

Неизвестен посегна на ларингофона, с който общува мъж, загубил гласа
си. Георги Лилов е претърпял операция на ларинкса и единственият начин
да говори е чрез апарата.
Без него не би могъл да продължи
да живее нормално, дори не може да
се обади на телефон 112, ако му се

наложи. Този апарат
струва 1246
лв.
Г е о р ги се обърна с молба
към хората,
откраднали устройството, да
го върнат,
защото
предполага, че може
би не знаят за какво се използва. Сестра му
обясни, че преди 8 години Георги е
имал рак на ларинкса и продължава да се бори.
Разбирайки за станалото, актьорът
Христо Мутафчиев решава да подаде ръка на мъжа, като му купи ново
апаратче.

Военнослужещ от 61ва Стрямска механизирана бригада е предотвратил извършване на ко Делков на практика
престъпление над жена. е успял да попречи на
По време на домашен крадеца да предаде на
отпуск в Карлово стар- своите съучастници отши сержант
краднаЦвятко Делтите личков чул викони вещи,
ве за помощ
докуменот жена, коти и портято току-що
фейл на
е била ограпотърбена. Той репевшата.
агирал незаБлагобавно и адекдарност
ватно и преза досследвал изтойната
вършителя
постъпка
на кражбана старта. Послед- Доблестният
ши серният бил за- Цвятко Делков
ж а н т
държан до пристигане- Цвятко Делков изказва
то на органите на МВР.
прокуратурата в КарС бързата си реакция лово в писмо до бригастарши сержант Цвят- дата.
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каТасТроФира
МаЯ МаНолоВа
омбудсманът катастрофира на 2 септември сутринта. с нея
е била и колежка, която
бе приета в "Пирогов".
"Не шофирах колата аз, така че не мога да коментирам какви са причините за катастрофата", каза Манолова. Тя поясни, че
вярва, че инцидентът
е случаен, и посочи,
че причините се изясняват.
Влак БлъсНа кола
Бърз пътнически
влак блъсна автомобил
край стралджа, след
като водачът на колата загубил контрол над
управлението. При инцидента няма пострадали. На превозните
средства са нанесени
материални щети.
МаЩаБНа
акЦиЯ срЕЩУ
ало иЗМаМНиЦи
град левски осъмна
блокиран от полиция и
жандармерия. При акцията се претърсват 10 адреса. операцията е срещу телефонни измамници, които живеят в т.
нар. квартал на богатите, но официално нямат
доходи.
Претърсени са Димитър серафимов, по прякор келеша, считан за
един от тарторите. Преди три години той е задържан и осъден на две
години затвор. левски
е един от трите града с
концентрация на този
вид престъпност.
ДЕВЕТокласНик
ПоТъНа В ЯНТра
Деветокласник се удави във водите на Янтра.
Трагедията се разиграла
край полскотръмбешкото село раданово.
Тийнейджърът решил да се разхлади в горещия ден и влязъл да
се къпе в една от корекциите. Погълнал го дълбок вир, от който не успял да изплува.
оТкриХа
раЗлоЖЕН ТрУП
Полицаи и пожарникари са разбили врата на
апартамент в бл. 57 в ж.к.
"сениче" във Враца. Мъж
подал сигнал на тел. 112,
че от жилище на седмия
етаж се носи непоносима
миризма. Пред блока незабавно пристигнали линейка, полиция и пожарна. след като никой не отворил, те разбили вратата и се натъкнали на ужасяваща гледка.
Страницата подготви
Уляна ПеТКоВа
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Въпрос към радио
"Ереван":
- Кои са вечните въпроси в България?

Отговор на радиото:
- Вечните въпроси в
България са два - "Кой
е виновен?" и "Какво
ще правим сега?"

- скъпи, гледах
"Красавицата и Звяра",
ако ти беше Чудовището, аз все едно, бих те
обичала!
- Аз също бих те обичал, скъпа, ако ти беше
красавицата...

Всеки мъж в присъствието на красива
жена се превръща в
дете - иска всичко да
пипне.

- Една седмица
мрънках на мъжа ми
да започне ремонт в
банята.
- А той?
- В събота я разкърти цялата, сложи табелка на вратата "Банята е в ремонт" и отиде да пие водка с приятели...

обичам Коледа и Нова
година! Тогава лесно мога
да прикрия
алкохолизма си.

ром
с малко дете
в ръцете
се явява на
вратата на лекарски кабинет.
Подава детето в ръцете на лекаря и казва:
- Ай, докторе, що не
вземеш да го разгледаш малко, бе....

Никой не може да
намери толкова недостатъци на една жена,

Вицове
колкото други две!

какво е "Пернишкият
прогрес?"
- От "Голф" 2 да минеш

на "Голф" 4!

Психиатър седи в кабинета си и скучае. Отваря се вратата и влиза един на четири крака.
Докторът:
- Ооо, к'во си имаме гущерче или костенурка?
- Не бе, докторе, страх
ме е от високото...

В кафето.
Жената:
- Как ме гледа, пали
цигара, нервен е. Сигурно много ме иска.
Мъжът:
- Тия Реал ми преебаха 10 мача в права колонка!!! Тая коза к'во ме
е зяпнала?!

ако жена ти те попита: "Как мислиш, надебеляла ли съм?", единственият правилен подход е
да се престориш на умрял.


- съвестта ми е чиста. Съвсем чиста. Нито
веднъж не съм я ползвал...

Художникът и юрис-
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тът си приличат по това, че и двамата могат
от черното да направят
бяло.

- страдате от любов от пръв поглед
ли?! Ами погледнете
още веднъж внимателно, де!

след като изпи
250 мл водка, мъжът се настрои за
секс, но след като
довърши бутилката, настройките се
развалиха...

Шефът на автобусни превози в
град Лом след края
на всеки работен
ден лично целува
всеки шофьор по
устните... за да разбере кой краде нафта.

- Докторе, как
мина операцията?!
- Още е наникъде, ама щом не
спиш, я натисни с
пръста тука...

романтиката е надценена. Любовта е недостатъчна. Щастието е
мимолетно. Ценностите са мит. Денонощният до
нас работи до 8!

Едно цигане спира човек
на улицата с думите:
- Чиче, дай
ми левче да си
купя една баничка, бе!
Човекът го
поглежда – слабичко, мърляво, дрипаво…
Съжалил го и
му подава пари:
- Ето ти два
лева, купи си
две банички и
си хапни хубаво.
При което цигането
му казва:
- Б*х та в пича! Ти ли
ша ми

държ и ш
сметка на
парите, бе?!

любов е, когато тя
стане да си измие зъбите, пък вземе и твоите,
да не ставаш и ти.

Много странно... Каз-

Смях от сърце

ват, че за да се пристрастиш към фитнеса, са
нужни 20 тренировки, а
към кебапчето това става от първия път.

любовта е като верижна реакция:
Когато обичаш - биваш наранен.
Когато си наранен мразиш.
Когато мразиш някого - се опитваш да го забравиш.
Когато започнеш да
го забравяш - спира да
ти липсва.
Когато спре да ти
липсва... си готов да се
влюбиш... отново...

Kaтaджия
cпиpa
шoфьop и зaпoчвa
пpoвepĸa: дoĸyмeнти,
aптeчĸa, пoжapoгacитeл
- вcичĸo e нapeд. Peзepвнa гyмa - нapeд. Cвeтлини, cпиpaчĸa, pъчнa изpядни. Haĸpaя шoфьopът нe издъpжa и
питa:
- Moжe ли вeчe дa cи
тpъгвaм?
Kaтaджиятa oтвъpнaл:
- A бe тpъгвaй cи, ĸaтo
нямaш cъвecт...

Журналист интервюира монах:


На едно черно семейство им се родило бяло
дете. Мъжът, като го видял, веднага се усетил,
че има нещо нередно, и
казал на жена си:
- Сега те водя на доктор да провери и само
да не се окаже мое дете, щe те смеля от бой.
Отишли на лекaр.
Докторът се усетил и понеже бил с добро сърце, му станало мъчно за
жената, като си представил какво я чака, и зато-

- Във вашия манастир
имате ли телевизор?
- Не, Църквата забранява гледането на телевизия.
- А имате ли радио?
- Не, Църквата ни забранява да слушаме радио.
- А как прекарвате
свободното си време?
- Във Фейсбук…

- Младеж, трябва да
ти направим пълни изследвания - кръв, урина, фекална проба, семенна течност, слюнка
- всичко!
- О, докторе, много
бързам, не става ли да
си оставя слиповете и да
заминавам?

отива ветеринар при
хуманен лекар:
- Кажете. Какво ви
има?
- А-а-а, не! Така всеки
може! - отвърнал ветеринарят.

ва решил да замаже положението:
- Значи, вие, докато го
правихте това дете, тъмно ли беше или светло?
- Ами на тъмно го правихме - казал чернокожият.
- Добре. А след това
лампата светнахте ли я?
- Ами да, защо?
- Как защо, ами точно
там ви е грешката, осветили сте го...

- скъпа, Моиceй цялото морe e рaздeлил нa
двe. Ти eдни вeжди нe
можeш...

Шопингът при жените е странно нещо: виждат входа на магазина, а
изхода - не!

Ядосана учителка
към ученик:
- Не свиркай в час,
че такава свирка ще ти
извъртя... свят ще ти
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се завие!

съществува легенда, че някъде съществува жена, която, като
отвори гардероба, знае
какво ще облече!

Един султан си обявил още една вакантна
бройка в щата на харема и си направил кастинг! Явили се три кандидатки. Влязла първата:
- Колко е две и две,
пролет моя? - попитал
султанът.
- Четири, господарю мой!
- отвърнала тя.
"Умна
е!" - отбелязал
султанът.
Влиза втората и султанът пак
я пита:
- Колко е две и
две, слънце на очите ми?
- Пет,
повелителю мой!
"Е, не е
толкова
умна, но има въображение!"
Влиза третата и той
пита и нея:
- Колко е две и две,
радост на живота ми?
- Колкото кажете
Вие, господарю!
"Покорна е!" - помислил султанът.
Накрая избрал тази,
която имала най-хубаво дупе! Тъй де, той за
съветници си имал везири!

21 декември - Краят на света
24 декември - Бъдни
вечер
25 декември - Коледа
31 декември - Нова
година
3 януари - Краят на
света по стар стил
5 януари - отработване на Края на света
В промеждутъците Имени дни

2
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Мафия

Хан ювиги Аспарух
ни бил сляп, нито пък глух.
Място приказно избрал
и държава тук създал.
Но бедата ни налегна,
като облак чер дотегна!
Мафията вездесъща
е държава най-могъща.
Със палитра тъй богата –
знаят го дори децата:
и имотна, и общинска,
енергийна, медицинска…
Най накрая – за капак,
рекет в гробищния парк!
Мургавели бабаити
ще ти изядат ушите!
„Бате, дай за Бог да прости,
иначе че трошим кости!”
И не искат лев и два,
повечко – и във торба!
Шашнат си, стоиш, трепериш,
гроба няма да намериш,
оскверняват и рушат
ненаситни - всеки път!
Ех, закъсахме го май!
Няма ли да има край?
Уляна Петкова

Уж на шега

 Внимавайте кого спасявате! Може да ви отмъсти някой, на когото сте попречили да се самоубие!
 Обикновено националните трагедии се наблюдават с интерес от съседните народи.
 Политическите убеждения най-много вредят
на аполитичните хора.
 Нашите дни са преброени. За съжаление броячът никога не блокира.

Хумор
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след като благодарение на провидението и късмета си все пак успях да
се измъкна от страната на лилипутите, вятърът ме довя в страната
на българите! Тук пристигнах в бурна и изпълнена с дъжд и светкавици нощ. Изтощен от
трудното пътуване и
пороя, който правеше
многобройните дупки
по асфалта по-опасни
дори от рифовете при
Огнена земя, оставих
колата си пред хотела
и със сетни сили успях
да се добера до стаята. Там, без да сваля дори дрехите си, рухнах
на леглото и заспах непробудно. Събудих се
с белезници на ръцете.
До нара ми седеше печален човек и чакаше
да отворя очи. Служебният ми адвокат.
- Грози ви тежка присъда! – поклати глава
той. – Как сте могли да
оставите автомобила
си на паркинга?
- А къде другаде?
- Господи! Нима не
знаете! Тук за паркиране на паркинг дават
от три до пет години!
У нас колите могат да
се паркират единствено в кварталната градинка или на тротоара!
Напрeко!
- И сега какво? – прошепнах аз и отчаяно се
опитах да освободя ръцете си.
- Имате ли пари? Ако
платите както трябва,
всичко ще е наред. В
България съдът е над
всичко! Преди години едни съдии осъдиха убийците на министър-председателя ни
на доживотен затвор,

4.IX. - 10.IX.2019 г.

Гъливер в
страната на
българите

а месец след това други ги обявиха за невинни като девици!
Пребърках джобовете си, намерих някакви
пари, връчих ги на адвоката си, той излезе, бави
се почти час и се върна
с вещо лице, което поиска да си покажа езика и да кажа „А-а-а-а!”.
След това ме обяви пред
начумерена съдийка за
идиот, който не отговаря за постъпките си, и аз
бях освободен...
С облекчение излязох на улицата, но ненаправил и няколко крачки, спрях изумен. Срещу мен момиченце на
не повече от петнайсет
години тикаше бебешка
количка, в която седеше друго момиченце на

около осем, което,
извадило напращяла гръд, кърмеше бебенце на няколко месеца! Зяпнах сащисан от
гледката!
- Тук е така! Млада майка отива с
дъщеря си, която
също е майка, до
близкото бюро за
социални помощи!
Бебенцето обаче
все още не е станало майка!– обясни
ми моят служебен
адвокат, който се
казваше Пешо и с
когото премеждието в началото на
пребиваването ми
тук ме сприятели.
– Ние зачитаме правата
на етносите, а този етнос си е такъв - женят се
деца и веднага почват да
раждат други деца! Така е, защото се прехранват единствено от детски надбавки и кражби
на решетки за канални
шахти!
А после край бяла
училищна сграда видяхме достолепен мъж на
средна възраст с окървавен нос и разкъсана
дреха да лази на колене
и, опипвайки земята наоколо, да търси очилата
си. Помогнахме му да ги
намери, сложи ги той на
очите си, извади кърпа и
захвана да бърше лице.
Оказа се учител, когото
учениците му току-що
са набили, понеже им

бил дал трудни задачи на класно по математика.
- Стига, бе! – прекръстих се аз. – Това
наистина е невероятно!
- Невероятно ли?! –
дрезгаво се разсмя битият. – Пак добре, че
мене само ме биха! Фичева я и изнасилиха!
Привечер ми казаха,
че тукашният министър-председател иска да се срещне с мен.
Той, видел ли чужденец, веднага го викал
при себе си. Хем да му
се оплаче от предишния министър-председател, хем да му покаже мурафетите си.
- Сто на сто, след
като се оплаче от предишния, веднага ще извика министъра си на
земеделието и с цел
да ти вземе акъла, а и
за да стане весело, ще
захване да му прилага разни хватки, да го
подхвърля като парцалена кукла и да бърше
пода с него! – подготви ме за срещата Пешо.
Така и стана. Въртя
го, хвърля го, цял го
изпочупи, след това
ме попита какви чуждестранни инвестиции
мога да уредя за държавата му и, изпълнен
със симпатия, така ме
изтупа по гърба, че загубих и дъх, и свяст...
Когато дойдох на себе
си, него вече го нямаше - отишъл да го снимат по телевизията как
реже лентата на откриването на нова трамвайна спирка...
Удивен и съкрушен,
още същата вечер яхнах колата и си заминах...
Джонатан Шинифт

 Запазете спокойствие. Още сме в началото на
края на света.
 Ако ме обявят за безсмъртен, докато съм жив,
ще направя всичко, за да ги опровергая.
 Колкото се мъчим да изглеждаме мъдри, толкова повече изглупяваме.
 Казват, че мъдростта идва с възрастта. Обаче
моите близки и познати без усилия опровергават
това твърдение.
 Всеки може да убива времето. Обаче пред безвремието всички са безсилни.
 Да знаеш, че нищо не знаеш, това все пак е
нещо.
 Единственото сигурно място за честните хора
са единичните килии в затворите.
Турхан РАСИЕВ

За отслабващите дами

1. Яденето от чужда чиния
не се брои!
2. Ако никой не ви види, че
ядете, значи не сте поели никакви калории.
3. Ако ядете прави, калориите слизат в краката и се изразходват по време на ходене.
4. Ако пиете газирано без
захар по време на десерта, те
се изключват взаимно.
5. Салатните сосове и допълнителните съставки като
сирене, яйца, маслини и др.

не се броят, защото вие ядете само салата.
6. Храната, използвана за медицински цели, не се брои. Например шоколад, използван за
енергия, сладолед в качеството му на антидепресант и т.н.
7. Това, което ядете в киното, не съдържа калории, защото е част от развлечението, а
не част от обяда ви.

8. Отчупените парченца от
сладкиша не се броят! Само цялото парче съдържа калории.
9. Когато се храните с някой
друг, калориите не се броят,
ако и двамата изяждате едно
и също количество.
10. Яденето, което опитвате
по време на готвене, не съдържа калории.
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