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Брой

на стр. 11

длъжници пенсионери – със запор

год. XXVIII (1315)
12.IX. - 18.IX.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
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СРЯД А

Запорирани са пенсиите на 4697 пенсионери, които дължат пари на държавата - обикновено за неплатени данъци или сметки. Найчесто задълженията са към
"Топлофикация". Има и случаи на хора, които не изпла-

Стефан Данаилов:

Набори,
дръжте се,
няма да се
даваме!
- г-н Данаилов, изиграли сте
десетки завладяващи и силни роли. кое обаче е превъплъщението, което бе
несъвместимо с вашия характер, и кое е онова, което се припокрива с личната ви харизма?

на стр. 22

Ден на
децата,
родителите
и нашия
спомен

15 септември – незабравима,
вълнуваща и тържествена дата.
Училището е духовно огнище,
пред което се прекланят всички
българи. На този ден първолаците
с трепет ще прекрачат училищния
праг, а порасналите средношколци ще чуят септемврийския звънец за последен път. на стр. 5

След получаването в Подгорица на ордена „Черна гора” премиерът се прибра в родината за кратко, укроти
частично разбунтувалите се патриоти и замина за Израел. Че не присъства на откриването на поредния политически сезон, се превърна в традиция. Обича да пътува
насам-натам, да се прави на международна важна личност. Явно детската мечта на буйния хлапак от Банкя е
била, освен да управлява България, и да обикаля света
на държавни разноски…
на стр. 4

За опровергаване на битуващото мнение, че властта
е на богаташите, прокуратурата погна известните милионери арабаджиеви и Стайкови. едните са собственици на верига луксозни хотели, другите – на винпром „карнобат” и на още много неща. обвиненията са за пране на
пари, контрабанда, нелегални цехове за цигари, данъчни
престъпления и т.н.
Прав е президентът, че управлението се извършва чрез
телевизора. Показва се онова, което силните на деня искат да внушат на зрителя, за да прикрият нерешените
проблеми. раздаването на присъди от синия екран е нарушение. Десетки прокурорски балони, придружени от зрелищни арести, се спукаха в Страсбург и плащахме обезщетения. не са ли прочели чл. 31 на нашата конституция
факторите, ангажиращи се с бомбастични „разкрития”?
на всичко отгоре в конкретния случай те го правят, когато обвиняемите са в чужбина и не могат да се защитят.
явно се преследва отклоняване на вниманието от истинската причина за бедността. тя не е в шепата богаташи,
а в онези, които им позволяват да трупат милиарди, заобикаляйки правилата. интересно е още на кого са плащали за политически чадър над бизнеса си и с какво не са угодили, та чак сега са нарочени за престъпници.
Поредното облъчване след крупните скандали напоследък показва и страха на статуквото от все по-ярко
изразяваното желание на хората за смяна на системата.

„П“

най-възрастната учителка в страната
Тя е лъчезарна, усмихната. Тя е позитивна, кипи от
енергия. И е на 81 г. Никой не може да й даде годините, на които е. Владка Деянова е начален учител в ОУ
„П. К. Яворов“, село Крушевец, Бургаско. По данни от
Синдиката на българските учители тя е най-възрастният действащ учител в цялата страна.

абонирайте се!
До 15 септември
във всички
пощенски станции
на страната
1 месец

румяна ДонЧева

Ôåíîìåíúò
Âëàäêà Äåÿíîâà

Така повече не може!

Облъчване

ват да им се удържат само ако
пенсията им бъде преизчислена и надхвърли минималната работна заплата. Когато
става дума за издръжка - тогава няма значение дали пенсията е над 510 лв. и дължимата сума се удържа.

Íà äîáúð ÷àñ, ó÷åíèöè!

раЗмиСли на Главния реДактор

ПоЗиЦия

щат издръжка на децата си.
Не на всички от тези близо
5000 пенсионери реално им
се удържат пари. Удръжка
има само тогава, когато пенсията е над минималната работна заплата - т. е. над 510
лв. На останалите пари започ-

на стр. 5

Èзïлаùане на втора ïенсия
На първите пенсионери, които ще започнат да получават тези пари след 3 години,
частните фондове ще
изплащат по 40 лева
месечно. Това ще бъде така, ако те са се
осигурявали на среден доход.

3 лв.

2 месеца

5,40 лв.

3 месеца

7,80 лв.

на стр. 2

кат. №552

ÊÐÚÑÒÎÂÄÅÍ
14 септември
Според преданието царица
Елена, майката на император
Константин Велики, била ревностна християнка. През 326 г.
тя се отправила към светите
места в Палестина, за да потърси гроба Господен. Усилията й се увенчали с успех. Намерени са пещерата на гроба,
както и трите кръста, зарити в земята.
на стр. 11

Как
София
бе
избрана
за
столица
на стр. 9

2

2
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Фирми за бързи заеми
Изплащане
подвеждат с такси и лихви на втора пенсия

Фирмите за бързи кредити
продължават да налагат неравноправни клаузи, с които ощетяват своите клиенти.
Това е установила Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Един от по-новите
трикове е, когато заемополучателят се
забави с вноската
само за ден, веднага да му се изпраща уведомление за просрочие
и да му бъде начислена такса за известяването.
Някои компании продължават да подвеждат клиентите си за лихвените условия и не им разясняват колко
точно пари трябва да върнат
в края на договора.
"Търговците трябва ясно да
ви кажат, че ако примерно
вземете 1000 лв., ще трябва
да върнете 1500 лв. след шест
месеца или след година", по-

сочват от КЗК.
Друга порочна практика са
неясните и обтекаеми формулировки, с които дружествата
объркват потребителите и ги

поставят в риск.
Такъв е случаят с изискването "потребителят да не влошава икономическото си положение".
Това на практика означава,
че ако междувременно вземете друг заем или ви намалят заплатата, фирмата може

Áúлãаро-ãерìански
консóлтаöионни äни

От 18 до 20 септември 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще е домакин
на традиционните българо-германски консултационни дни. За първи
път инициативата ще се
проведе едновременно
в два български града Русе и Велико Търново.
В рамките на консултационните дни четири
експертни екипа от двете
държави ще предоставят
индивидуални консултации по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на
пенсиите на лицата, живеещи у нас, които имат
осигурителни периоди,
придобити съгласно законодателството на България и на Германия.
Организираните срещи със специалистите
по социално осигуряване са безплатни и могат
да се проведат както на
български, така и на немски език. Консултациите
ще се проведат според
предварително изготвени графици, като запазването на приемен час за
тях може да стане както

по телефон, така и по
електронна поща. За Русе записването става на
телефон 082/816115 или
на: Penka.Haralampieva@
ruse.nssi.bg, докато за
Велико Търново телефонът е 062/613401,
а електронната поща:
Velikotarnovo@nssi.bg.
Териториалното поделение на НОИ в Русе е
на адрес: ул. „Ангел Кънчев“ №1, а във Велико
Търново - на пл. „Център“ №2 в града.
За по-голяма ефективност на консултациите е препоръчително всеки
записал се да носи със себе си документите си за трудов/осигурителен
стаж, всички дипломи за образование
и курсове, които е завършил, както
и документ за самоличност. За признаването на осигурителен стаж за
майчинство жените следва да носят
и удостоверение за раждане на дете/деца.

да обяви кредита ви за предсрочно изискуем - въпреки че
редовно си плащате вноските.
Друг пример за некоректна
и недопустима уговорка е, че
в случай на предсрочна изискуемост на заема лихвата се
начислява за целия договорен период, а не само за времето, в който
е изпълняван заемът.
Дружествата
за
бързи кредити са
задължени да предоставят още преди
отпускането на заема
пълна и точна информация за всички условия
и най-вече за сумата, която
ще бъде дължима в края на
периода, а клиентите - да четат внимателно договора за
заем, преди да го подпишат,
а когато нещо не им е ясно
или ги смущава, да се консултират с експерти.
Бързите кредити се радват
на силен интерес през последните години.

От стр. 1
Вариантите за изплащане на пенсиите по втория стълб на
осигуряване са три: пожизнена пенсия, разсрочено плащане и
еднократна сума, а при смърт пенсията ще може да се наследява. Държавата ще задължава частните фондове да гарантират, че ще получаваме минимум това, което вече сме внесли
като спестяване за старини. Законовите промени предвиждат
изплащане на втората пенсия за период от 5, 10 или 15 години. Изборът е на пенсионера. Ако избере 5 години, той получава всичките си спестявания за този период.
"Натрупаните средства от партидата при смърт на пенсионера - неговите наследници получават остатъка от парите
по партидата", посочи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Третият вариант - пари накуп, ще важи само за тези, които
са събрали малко спестявания в сметките си в частните фондове. "Ако размерът на средствата е по-малък от три минимални пенсии или по днешния стандарт малко над 600 лева,
тогава лицето има право да получи сумата наведнъж или разсрочено, но в рамките на една година", поясни Петков. И докато ние спестяваме, фондовете работят с нашите пари. Затова държавата ги задължава да гарантират, че ще взимаме
минимум толкова, колкото сме внасяли. А план максимум е
парите ни да се увеличат. След 20 години частно спестяване
хората, родени след 1959 г., ще започнат да получават втора пенсия. През 2021 г. втора пенсия ще получат жените, а
през 2024 - мъжете. Право на втора пенсия ще имаме и година преди навършване на пенсионна възраст.
След като работодатели, синдикати и представители на
фондовете стигнаха до консенсус, сега се очаква промените да
бъдат официално приети в Кодекса за социално осигуряване.

Определиха предела на
човешкото дълголетие
Холандски
учени
определиха биологичния предел
на човешкото
дълголетие 115,7 години за
жените и 114,1
за мъжете.
Статистици
от университета в Тилбург
и Ротердам изследвали данни от около 75
хиляди холандци, взети в
продължение
на 30 години.
Била регистрирана точната възраст на кончините им. По думите на ръководителя на изследването Джон Айнмал хора-

та живеят вече по-дълго,
но дълголетниците сред
нас не са станали по-възрастни през последните
30 години.

"Явно
се
сблъскваме със
стена. Продължителността на
живота
расте,
като броят на
95-годишните се
утрои в Холандия. Но нейният
предел е 114-115
години!", твърди
Айнмал.
Разбира
се,
има и изключения, като например най-дълголетната жителка на планетата,
французойката
Жан Калман, която доживя до 122 години и почина през 1997-ма. Но нейният рекорд трудно може
да бъде подобрен.

Какво да правим, ако имаме видео с крадеца?

Видеозаписите,
дори
направени
случайно, могат да
бъдат използвани в
съда. Значението на
записа не е само за
доказателства, но и
за даване на данни на полицията за
престъпника.
Това заяви адвокат Веселин Пенчев.
"Когато се монтира
видеонаблюдение,
да се слагат камери с по-добро качество, това е важно за съда. Ако записът е с добро качество, може да се

посочи дали обвиняемият е виновният по стойка, пози-

ция на тялото, форма на носа и ушите",
каза още той.

"Има застраховки
за взломни кражби,
които да защитят
имуществото ни",
допълни Пенчев.
"Извършителите са
добре подготвени,
тях изобщо не ги
интересува съдбата на хората, които обират. Обирджиите взимат това, за което са дошли, и са безскрупулни", каза още по
темата за кражбите
криминалният пси-

холог проф. Калин
Гайдаров.
"Трябва да има
ясна политика в лицето на държавата относно наказване на такъв тип
престъпници. Призовавам за по-добро справяне от
страна на полицаите. Как хората могат
да се справят сами.
Не сме ние, които
ще решим престъпленията", завърши той.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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проблеми

Празни жилища
Българското население живее в пренаселени домакинства, при
положение че 1 220 416
жилища са необитаеми това сочат данни на регионалното министерство.
През 2011 г. населението на страната ни е
било 7 327 224 души, живеещи в 3 3887 149 жилища, сочат данните на
НСИ. Празните жилища
в градовете са 25,45%,

а тези в селата - 42,96%,
като това се дължи главно на обезлюдяването.
Процентът на празните жилища в Софийска област е много висок - 48,2%. За Перник
- 44,9%, а в Бургаска област - 43,7%.
"Причините да са
празни са много. Често
те са наследствени и съществуват спорове, които не се уреждат, като
междувременно апар-

таментите стоят празни", поясни зам.-министърът на регионалното
развитие Малина Крумова. Другата причина
е, че има много хора, които са заминали за чужбина и не отдават, нито
продават жилищата си.
"Около 40% от домакинствата в страната ни
са пренаселени", коментира Крумова.
Тя уточни, че държавата предвижда да-

КРАТКИ
ВЕСТИ
Паметник
на Кубадински

нъчни стимули за отдаването или продажбата на празните апартаменти, но това може

да бъде направено едва след адекватно разглеждане на жилищния
проблем.

Íå ñòèãàò ïàðèòå â çàñòðàõîâàíåòî Êаáинетúт вúвеæäа äанúк
Има недостиг от 60 милиона лева в застраховането. Това обяви Нина Колчакова, главен секретар на Асоциацията на
българските застрахователи.
"Обезщетенията надминават приходите, които застрахователите имат
по тази застраховка "Гражданска отговорност". Това не го твърдим ние,
застрахователите, а
това е в официален
доклад на Комисията
за финансов надзор",
заяви Колчакова.
По думите й докладът установява недостиг
от 60 милиона лева към края
на миналата година.
"Парите за изплащането на тези обезщетения са от други застраховки, които
са по-печеливши. Тази година недостигът се очертава да стане още по-голям",
заяви Колчакова.

Причините били няколко. Сред тях - решение на ВКС, което разширява кръга от
хора, които имат право да търсят обезщетение за морални болки и страдания
за загинал техен близък.
"Ако към момента примерно
се плащаше средно на 2,5
близки лица на засегнат
в ПТП, сега с решението на съда се очаква лицата да станат
средно 5. Това е дублиране на обезщетението и се превръща
в проблем за застрахователя при тези цени на
"Гражданска отговорност",
добави тя.
Припомняме, че при фалита на ЗК
"Олимпик" се наложи около 200 000 българи да сключат нова "Гражданска отговорност" за автомобилите си в друга компания.

„õора с óвреæäания”

Всички компании с над 20 служители да са
задължени да наемат определен брой хора
с увреждания, а ако не изпълнят квотата си,
да заплащат месечна компенсация в размер
на 30% от размера на минималната работна заплата (или 153 лв. месечно при сегашния минимален праг). Парите ще се събират
във фонд за заетост на хората с увреждания,
който ще се управлява от няколко държавни
структури, но в него няма да има нито представители на работодателите, нито на хората с увреждания. Това е една от идеите, залегнали в проекта на нов закон за хората с
увреждания, стана ясно от позиция на Българската стопанска камара (БСК) по текстовете. Проектът все още е в процес на доизглаждане от страна на социалното министерство и не е ясно дали тези текстове ще намерят място в последния му вариант. Ако все
пак бъдат приети, на практика ще се въведе квазиданък за работодателите, обръщат
внимание от БСК.

Äúðæàâàòà çàñòàâà ñðåùó
ëå÷èòåëè, áàÿ÷êè è...

Народни лечители,
баячи и дори експерти
по здравословно хранене ще останат извън за-

кона. Планирани промени в законодателството ще изискват само лекари да ни съвет-

ват за здравето.
Нито методите, нито
образованието на баячки, екстрасенси и медиуми са признати, но
въпреки това те практикуват, а контрол върху дейността им няма.
Промените в закона ще
засегнат и хората, които
се занимават с диететика
и здравословно хранене.
А срещу тази идея застават много от фитнес инструкторите.
През ноември 2017 г.

млада жена губи гърдата си, след като в продължение на около месец лекува рядък тумор
с хранителни добавки и
глад. През юни 2018 г. онкоболната Теодора губи
живота си след пътуване до Бразилия, където е търсила помощ от
съмнителен лечител. Затова сега от Министерството на здравеопазването искат само дипломирани лекари да могат
да прилагат неконвенци-

онални методи на лечение. Досега това можеше
да се практикува и след
двегодишно медицинско обучение. Ако промените бъдат приети,
регионалните здравни
инспекции ще изискват
всички видове лечители да се регистрират, за
да може държавата да ги
следи. Предложенията
за промени подлежат на
обществено обсъждане.
А статистиката показва: 64% от българите
вярват, че съществуват
свръхестествени сили, а
54 на сто мислят, че има
вариант за лечение чрез
магия.

България е на пето място Бeнзинът - най-cĸъп
oт тpи гoдини
по недостиг на работна ръка

Недостигът на кадри на пазара на труда в България все
още е една от най-често дискутираните теми във вътрешнополитическите анализи.
Едно от последните проучвания на "Менпауър България" - компания за подбор
на човешки ресурси, сочи, че
68% от анкетираните над 600
работодатели не могат успешно да запълнят свободните си
позиции. Което означава сериозен дефицит на работна
ръка. В световен план България се нарежда на 5-о място
по недостиг на работна ръка – след Япония (89%), Румъ-

ния (81%), Тайван (78%) и Хонг
Конг (76%). Най-малко оплаквания от липса на персонал
имат компаниите в Китай, Ирландия, Великобритания, Холандия и Испания.
Според данните на статистиката 2017 година приключи
с много добри резултати за пазара на труда - висока заетост,
почти рекордно ниска безработица, растящи трудови доходи. Но дори и тогава липсата на работна ръка се оказа
проблем, който се превърна в
риск не само за трудовия пазар, за новите инвестиции, но
и за икономиката като цяло.

3

Macoвият бeнзин A95
дocтигнa cpeднa цeнa oт 2,26
лeвa пo бeнзинocтaнциитe в
cтpaнaтa. Cлeд ĸaтo дългo
вpeмe ce зaдъpжaxa мaлĸo
нaд гpaницaтa oт двa лeвa,
oт ĸpaя нa aпpил т.г. гopивaтa тpъгнaxa pязĸo нaгope,
ĸaтo oт ĸpaя нa чeтвъpтия
мeceц дo днec пocĸъпвaнeтo
e c близo 10%.
Taĸa бeнзинът нe e бил
тoлĸoвa cĸъп oт ĸpaя нa aвгycт
2015 г. Πoдoбнo e пoлoжeниeтo и пpи дизeлoвoтo
гopивo. Днec тo ce пpoдaвa
cpeднo пo 2,28 лeвa - цeнa,
нeвиждaнa cъщo oт ĸpaя нa

aвгycт 2015 г.
Очаква ce пocĸъпвaнe нa
бeнзинa дo 2,30 лeвa зa литъp
Πpичинитe зa поскъпването ca ocнoвнo двe. Πъpвaтa e
пoвишeнaтa цeнa нa пeтpoлa
нa cвeтoвнитe пaзapи. Cлeд
ĸaтo дългo вpeмe "чepнoтo
злaтo" ce тъpгyвaшe нa цeни мeждy 60 и 70 дoлapa нa
бapeл, в нaчaлoтo нa мaй
тe тpъгнaxa pязĸo нaгope,
ĸaтo дopи минaxa зa ĸpaтĸo
80 дoлapa зa бapeл. Днec
цeнaтa нa бpeнт e мaлĸo нaд
75 дoлapa зa бapeл.

Паметник на бившия
комунистически функционер Пенчо Кубадински вдигат в родния му град Лозница.
Къща на маските

Къщата на маските в пернишкото село
Кошарево ще бъде открита официално на 27
септември.
Търг на шевни
машини

Данъчните в Силистра пуснаха на търг шевните машини на длъжник. Разпродажбата
е обявена от местния
офис на НАП в града.
Перлата на Варна

Аспарухово е на път
да стане новата гордост на Варна. Комбинацията от парк, плаж
и море го правят уникално място.
Цената на хляба

Търговци надуват
цената на хляба. Производителите печелят
по стотинка на хляб, а
големите вериги по 30,
казва Мариана Кукушева, председател на
бранша на хлебарите.

Á È Ñ Å ÐÈ
Президентът дразни гЕрБ – не е партийният подчинен, който
се съобразява с тях.
Деница злаТЕВа,
зам.-председател на БсП
Страницата подготви
маргарита ЛОзАнОВА
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Политика
коментираме

Безумната война на
Тръмп против Пекин
В разгара на лятото САЩ предприеха процедура за въвеждането на нов набор мита спрямо
китайските стоки, внасяни в страната. Този път
се очаква те да са на стойност 200 милиарда долара. Новите тарифи с допълнително утежнение
от 10% ще бъдат насочени към различни продукти, включително дрехи, бейзболни ръкавици,
велосипеди, хладилна техника и морски дарове.
Преди да влязат в сила тези мита, предстои двумесечен процес на одобрение, който включва
и публично изслушване. Новите тарифи идват
в отговор на китайското отмъщение, което пък
беше в резултат на предишните мита, въведени
от Вашингтон през юли, и които коментаторите
определят като началото на най-голямата търговска война в световен мащаб. Двете страни
вече си размениха мита на стойност 34 млрд.
долара. Но това беше само първата стъпка от
грандиозен план, в който се предвижда въвеждането на нови тарифи спрямо Китай на стойност
до 500 млрд. долара.
Аргументът, с който се предприемат тези
утежнения от страна на Вашингтон, е да се елиминират нелоялните индустриални политики
на Пекин за „кражба” на технологии и ноу-хау
от САЩ.
От автомобилите до електронните чипове, като се мине през лешниците и виното, икономиката на Калифорния ще пострада много, ако търговската война между САЩ и Китай се изостри.
Милиарди долари и стотици хиляди работни
места са заложени на карта в най-богатия и найнаселения американски щат, който е и главната
крепост на опозицията срещу Доналд Тръмп. Само през миналата година трансакциите с Подне-

бесната империя превишават 170 млрд. долара.
С население от 40 млн. души, Калифорния е
приютила технологичните гиганти от Силициевата долина, киностудия и телевизионни компании. Щатът изнася електрически коли, мотори, автомобилни части и алуминий, освен че е
овощната градина на Америка.
А китайските ответни мерки са насочени
именно срещу фъстъците, бадемите, орехите,
портокалите, лимоните и ягодите от „Златния
щат”. Китай е третият пазар за калифорнийските
земеделски продукти след Канада и Европейския
съюз с износ за 2 млрд. долара.
Освен това Калифорния би могла да загуби китайските инвестиции. Много американски компании зависят от Китай. Сред тях е „Дженерал
Мотърс”, който продава повече коли в Китай,
отколкото в Северна Америка.
Пекин би могъл да се опита да ограничи
броя на туристите и студентите, които пребивават в САЩ. С 350 000 китайски студенти,
което прави една трета от всички чуждестранни студенти, общият обем на разходите на китайците в образованието и туризма в САЩ се
равнява на китайски внос на соя или на американски самолети.
Китай, вторият пазар в света за авиационната промишленост, е от решаващо значение
за „Боинг”. Американският концерн продава в
азиатския гигант една четвърт от самолетите,
заемайки равни позиции с европейския „Ербъс”.
В силни позиции заради колосалните си валутни резерви Китай държи най-много американски
дългови книжа за близо 1200 трилиона долара.
Двете най-големи икономики в света в момента се движат към открита и жестока търговска война, която може да се окаже трудна
за контрол.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Злонамерени наблюдатели на процесите
твърдят, че ГЕРБ е в края
на своето властване. Може би затова техни лидери грабят с пълни шепи
де що могат. Едни гледат
правителственият самолет да е повече във въздуха, отколкото на земята. Други са акционери
в консорциуми от фирми с добри дивиденти,
строящи пътища например. При трагедията край
Своге причина е не толкова превишената с 10-ина
километра скорост, колкото хлъзгавата настилка
и грубите нарушения на
правилата на шосейното
изграждане. Не само 17те жертви край Своге са
довели оставката на г-н
Нанков, ако тя мине през
парламента. Борисов се
опитва да отреже „опашката на гущера”, както образно се бе изразил в зората на демокрацията виден силов бос. Милиарди
изтичат през институцията, оглавявана от бързо
говорещия младеж. Той
наследи саньорката на
панелки Лили Павлова и
дала шанс на най-слабия
президент в новата
ни история Росен
Плевнелиев да заеме почетната длъжност пазител на креслото
на Бойко. Ако се стигне
до извънредни избори и
нормално служебно правителство ревизира километрите магистрали,
страхотни скелети ще излязат от гардероба. Само
за последните седем месеца сигналите за лошо
изпълнена работа в тези
направления са над 1300.
Бойко с невероятния
си инстинкт за самосъхранение изпреварва събитията. По същия начин
поиска главата на вездесъщия Московски. Не
защото се е уплашил от
гладната стачка на Босия, поставил рекорд по
издръжливост. Пука му
на него дали популярният с хвърлянето на домати
по сградата на Народното събрание, често санкциониран за шофиране в
нетрезво състояние дисидент, ще гушне букета. В транспортната сфера трески за дялане колкото щеш. Като се започне от вредната концесия
на летище София, която
ще предизвика поредни
протести, мине се през жп
хаоса и се стигне до неизпълненото намерение за
колани в автобусите, купуването на шофьорски
книжки и т.н.
При среща с младежката организация на ГЕРБ
премиерът посочи причината за махането на
вътрешния министър.
Той не може да управлява подчинените си. „Лидерът на социалистите в
Харманли участвал в оперативка на полицията за
прикриване на инцидента с бащата на президента.” Явно за този свой из-

вод Бойко е подведен. Тук
не е минало без активно
мероприятие за превръщане на

МУХАТА В СЛОН

Безупречното поведение на президента дразни
най-вече майстора на интриги Цв. Цветанов. Не се
посвени бившият физкултурник да атакува Радев,
че е прикрил „катастрофата на баща си”. Негови агенти излъчиха запис
от камерите на кръстовището, на което в колата
на бай Георги се блъска
триколка. Кой е предоставил „доказателството”,
се мълчи. И защо девет
дни след случката? Отговаряме на любопитните: подобни инциденти
при над 3,5 млн. превозни средства у нас са всекидневие. Претенции от
пострадалия няма. Напротив, той показа ожуления си лакът и заяви,
че са приятели с „нарушителя”! На всичкото отгоре
той не е имал право да се
движи по пътното платно. Да, но пенсионерът е
баща на най-остро критикуващия гербаджийските
слабости главен фактор в

ното напрежение са временна мярка. Залъгаха
синдикатите и членовете
им, че им плащат. От своя
страна те отвръщат с немотивираност при изпълнение на функционалните си задължения и склонност към „странични доходи”… В крайна сметка Борисов обяви избраниците си за свободните
кресла. Ако парламентът
ги утвърди до излизането
на този брой, нови министри ще са на транспорта
- Александър Манолев, на
вътрешните работи - Младен Маринов, и на регионалното ведомство - Петя
Аврамова.
Коалиционните партньори сами по себе си са
несъвместими. Най-малкото понеже са конкуренти, тичащи в общ коридор,
отнемащи си патриотично настроени българи,
ритащи се под масата и не
само там по кокалчетата,
готови винаги да изиграят постановката „Обиденият малчуган”! Борисов,
който ги пусна до богатата бюджетна софра, 12 пъти бил приел еднолични
кадрови решения, без да
изпълни точка 6 от спора-

нов безкрайно му харесва
перченето на военен министър и няма да се раздели заради „някаква си
нарушена комуникация” с
Борисов по никой начин.
Хитрият Симеонов ще изкрънка още някоя и друга
благина, пост за свои хора
и ще кротне. Премине ли
от другата страна на барикадата, там го очаква разследващата журналистка
Елена Йончева с разкрития за злоупотреби, органите на ДАНС, НАП, както и огорчени собственици на заведения от Слънчев бряг с провален заради него курортен сезон.
В краткото слово по повод откриването на политическия сезон президентът каза неща, които всеки чува, както му изнася.
На управниците в главите явно остава само онова изречение, че извънредни избори няма да решат проблема, макар че то
бе част от извода за категоричната необходимост
системата да бъде сменена. Рушенето на държавността, корупцията, показните оставки и предупреждението, че ако политиците не променят ситуацията, хората ще
го направят без тях,
са минали покрай
ушите им. Опозицизумението им за консулта- ята не приема постановции. Най-остър, разбира ката, че моментът не е
се, е строителят на огра- подходящ за извънредни
дата на границата с Тур- избори. Според нея Бойция, лидер на Национал- ко е длъжен веднага да си
ния фронт за освобожде- върви. Как ще управляват
ние на България. Интерес- с огромна, раздута админо от кого ще освобож- нистрация, назначавана
дава родината? Влязъл в от гербаджиите, със стоуправлението, в момента тици техни кметове, с пласе бори главно срещу ми- тени протестери и овланистърката на туризма и дени почти изцяло медии,
шума в заведенията.
прокуратура, съд, силови
С какво ги е заплашил структури с ръководитеБорисов на вечерно-нощ- ли, съобразяващи се с воното съвещание, очаква- лята на променилия съдно трепетно от наивници- бите им бивш охранител,
те, вярващи, че е възможне ни е ясно. Ние, пенсионо да се стигне до оставнерите, желаем социалнаката на целия кабинет, само участниците знаят. Ние та държавна според конпредварително прогно- ституцията да се ръковозирахме, че така нарече- ди от социално ангажините патриоти никога по- рано правителство. Но за
вече не ще се доберат до да бъде успешно подобно
високоплатените си пост- управление, левицата съове, затова доброволно що трябва да се промени.
не биха ги напуснали. Со- Без решително мнозинциологическите изслед- ство на БСП ще се налования показват спад на жи съюз с партньор, който
рейтинга им. Паднат ли от винаги може да извърши
властта, „ще се разсипят”, предателство. Ще се повкакто сподели Сидеров. тори историята с ОрешарТой дълго е сърбал гор- ски и депесарското коварчивата попара на опози- ство.
Всеобщото настроение
ционер, съден, бит, клеветен, докаран до финансов е, че така повече не може.
колапс. В момента е най- Номерът с министерскикатегоричният радетел те оставки за отклоняваза оцеляването на прави- не на общественото внителството. Усладиха му се мание е банален. Доходиспокойствието и държав- те нарастват с проценти,
ната баница. На Каракача- цените – в пъти.
Огромна част от българите са в безизходица.
Държавата бяга от отговорностите си и обгрижва богаташите. Бесепарите ще оставят 20 депутати на ротационен принцип в пленарната зала
и ще организират срещи в бедстващата провинция. Едновременно с това са длъжни да положат
усилия за обединен ляв фронт. Иначе и да спечелят изборите благодарение на зреещото недоволство, управлението им ще е за кратко и без
съществена полза за страната.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Така повече не може!
страната. Значи трябва да
бъде раздухан скандалът
до размер на катастрофа.
За онези, които са с дефицит на познания, ще цитираме определението
на думата. Катастрофа е
с гръцки произход и означава неочаквано нашествие, бедствие, събитие с трагични последици – кървава развръзка
на трагедия. То бива, то
може да се дрънкат глупости, ама подобни изявления от виден политик граничат с клевета.
Не разбра ли притежателят на шест апартамента,
че колкото повече плюе
по Радев, толкова расте
рейтингът на президента. Разследването на харманлийската „катастрофа” и уволнението на полицайчето, написало акт
на пострадалия, че неправомерно се е намирал извън пешеходната зона, е
харчене парите на данъкоплатците за глупости.
Недоволството срещу
министър Радев тлее от
самото му назначаване.
Той е чужд за системата, без опит. Затова нито
можа, нито дори се опита да проведе наложителните реформи. Ефективността на

ПАЗИТЕЛИТЕ
НА ЗАКОНА

е изключително ниска. По
числен състав силовото
ведомство е на водещо
място в Европейския съюз на глава от населението. Кажи-речи обаче половината от служителите
не са на улицата, а обитават кабинети и други паразитни структури. Дадените допълнително 100
млн. за снемане на стач-
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Довиждане, щастливо лято! Сбогом, безгрижни игри! Започват пак дни за наука. Ласкавият
звън от родното школо оглася простора. Светлеят небесата. Септемврийското слънце гальовно
разпръсква утринни лъчи за нов ползотворен
труд. Градът празнува, сияе от радост. Изпраща
за просвета своите чеда – млади, бодри, устремени към светлината – към познание, към нови
светове. С красива призивна песен слънчевата
сграда посреща лекокрила младост.
Училището зове! Доверете се на учителя! Той
е пътеводител за успешно преминаване дверите
на знанието, за да „пият децата от чистата вода
на извора”, за да носят нравствеността в мислите
си, за да чуят шепота на отминали вековни дни
за прослава на нашата земя хубава…
Училищен звън! Звън с хиляди тревожни камбанки, с гласа на хиляди мисли. Родителски идеи,
търсещи верния баланс, пресечната точка между
традиция и съвремие за ежедневно духовно присъствие в живота на детето. С желание за успешна подкрепа в изпълнение на ежедневните му задължения за усвояване на познанието.
Призивен звън и към нас – майки и бащи, баби и дядовци. Да си спомним за отминали школски дни, за уважението, обичта и респекта, които носехме и таим в сърцата си към учителите.
Да посеем зрънце в детското сърце за разум и
почтителност към преподавателите, към книжовността, за благозвучна реч в ежедневието, за да
се гордее България с чедата си. С надежда в края
на годината ние, деца и родители, с умиление да
произнесем сътворените слова от Леда Милева
и Лиана Даскалова:
Когато за пръв път страхливо
аз в класната стая надникнах,
тъй ласкаво ти ме погледна,
че в същия миг те обикнах…
Късах за моя учител цветя здравец, лале, минзухари…
Аз за учителя свой бих обрал
всички цветя по земята!
Звънецът отново звъни. На добър час в учебната година!
Нанка ВраЧЕВа, Чирпан
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От стр. 1
Не е изместила никого от работното място,
просто на него не се е задържал учител, вероятно защото класът е смесен: 10 от децата са във
втори клас, а 10 са в четвърти. В такъв клас трудно се работи. Преди 3 г.
отива в Крушевец. „Аз
съм възрастна, но не се
давам на младите“, обявява при първия разговор с директорката и го
доказва с работата си.
Печели първо тях, после и родителите. А децата не са от най-лесните. Има и такива, които
трудно четат и пишат.
Това обаче не плаши
опитния педагог. Обезо-

много лесно
ме приеха.
Радват се, че
децата им са
в добри ръце. „Имат ми
доверие“, заключава Деянова.
„Горда
съм, че създадох цветна
градина заедно с децата. А за моята
80-а годишнина посадих борче”, допълва тя.
Всеки ден пътува от Бургас до Крушевец, което
за нея не е проблем. В
голямата поледица през
зимата за придвижване-

ръжава ги с търпението
и любовта си. Сега учениците не се отделят от
нея. „Родителите усетиха, че съм дялан камък,
както се казва, и също

то й помагат колегите.
„Работила съм на село,
работила съм и в града.
Децата навсякъде са еднакви – те искат да им се
обръща внимание, да си

Учителко любима, честит празник!
Датата 15 септември без съмнение
предизвиква една и
съща асоциация и у
малки, и у големи това е първият учебен ден в България.
Денят не е случайно
избран, а зад решението се крие съвсем
практична причина.
До 1921 г. учениците са се връщали в
класните стаи на 1
септември.
През 1919 г.
на власт у нас
идва Александър Стамболийски заедно с партията му Български земеделски народен
съюз. Създадена като професионална организация на селяните у
нас, тя съвсем очаквано съобразява политиката си с тяхното
ежедневие и нужди.
Именно заради това
през 1921 г. Стамболийски взима решение за промяна на
първия учебен ден
и го измества с две
седмици. Причината
- за да може децата
да помагат в приби-

на читателя

рането на реколтата.
Началото на септември е начало на
учебната година и в
много страни около
България. На 1-ви прага на школото прекрачават в Чехия, Русия и
повечето от
оста-

лена дата, а школата
сами решават - така
е във Франция, Германия и Великобритания например. В Япония обаче традицията
е друга и първият учебен ден започва в началото на април, когато

налите бивши съветски републики. В Гърция първият учебен ден е в
средата на август. В
Италия не бързат - и
първият звънец бие
чак на 1 октомври. В
други страни обаче
няма точно опреде-

цъфтят японските вишни - сакура. В
Австралия пък учебната година започва
през февруари.
А вие, уважаеми
читатели, помните ли
първата си учителка?
На какво ви научи
тя? На добрина, вя-

ра и поглед за красивото? А може би
ви показа, че ученето
е приятно, че знанието е светлина и сила? Ако е така, трябва да предадете този плам и на вашите
деца и внуци.
На този ден обикновено поднасяме
цветя на учителката. А може и кратко телефонно обаждане, по време на
което да им пуснете
част от песента на
Роси Кирилова „Учителко любима, добър ден!”...
Добър ден и
честит празник и
на вас, тези, които сте обитавали
Храма на знанието в селото ми, в
което съм израстнал - Подем, Плевенско! Сред тях са
г-жа Иванка НЕШКОВА, г-н Иван МАРИНОВ, г-жа Николинка
АЛЕКСАНДРОВА, г-жа
Радка СТОИЛОВА, г-н
Стоил СТОИЛОВ, г-жа
Златка КРУМОВА, г-жа
Стефка ДИМИТРОВА,
г-жа Атанаска ПЕЛОВСКА, г-жа Наташа КИРИЛОВА, г-жа Цветелина СИМЕОНОВА,
г-жа Лили СОТИРОВА, Геновева и Коста
ЯНЕВИ.
иво аНгЕлОВ

добър към тях и те това безпогрешно го усещат“, казва опитната педагожка.
За тайната на своята жизненост и енергия тя казва, че идва от многото ангажименти, които
има. Гледа болен
съпруг, плете, готви, шета, ходи на
работа, на гости и
когато й се обадят
- помага на близки
и приятели за обучението на техните
деца.
През ръцете й са
минали настоящи адвокати, лекари, не може
да се изброи списъкът
с имената им. „Половината Бургас съм обучи-

ла“, усмихва се учителката. „От над 60 години съм учителка, без да
съм прекъсвала трудовата си кариера. Пенсията ми е 260 лева за
прослужения стаж“, казва тя. „С това не мога да
се примиря. Да работя
с хъса и желанието от
първия работен ден до
момента. Мисля, че не
ми е оценен трудът.“
Въпреки горчилката
нейната молитва е: „Запази ми, Господи, очите и краката, за да мога да работя.“ А пожеланието към младите й
колеги е да обичат професията си. С любов и
дух да влизат в клас и
да не гледат отвисоко
децата.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Ден на децата,
родителите и
нашия спомен

От стр. 1
Скъпи потомци,
поели сте по трудния и интересен
път на знанието и науката. Той
ще ви помогне да
сбъднете мечтите
си, ще ви даде свобода, мъдрост и
реализация.
Желая ви здраве, сила, упоритост и стремеж
към необятните
светове на познанието. Бъдете уверени, че до вас
стоят родителите
и учителите като
загрижени, знаещи и добронамерени приятели.
Скъпи учители, вие имате нелеката задача и
мисия да подкрепяте своите възпитаници и да
им покажете, че науката е мъдрост. Продължавайте с нестихващ ентусиазъм и търпение да
възпитавате децата на нацията.
Пожелавам на този светъл ден здраве, вдъхновение и дръзновение. Празникът е за всички, които владеем четмо и писмо и се гордеем
със самочувствието на народ с вековна история и бъдеще!
На добър час през новата учебна година!
румяна ДОНЧЕВа, директор на
139-о Оу „захарий круша”, софия
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и к о л и н а
кръстева чете
от години вестник „Пенсионери”. Преподавател е на студентите в Медицинската
академия (МА) по много трудна и сложна наука – молекулярна биология.
Да продължаваш да
преподаваш на нейните 77 години, според
мнозина е житейски

героизъм. Но Николина
смята, че просто върши
работата си.
Родена е в Ямбол
през август. Нина, както всички я знаят, е сърдечна и много стриктна
във всичко жена. Днес,
макар и пенсионерка,
продължава да преподава сложния предмет
и да се чувства необходима. Честита майка е
на двама синове, баба

краСиви на вСяка вЪЗраСт
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С кокосово масло
и мед
съставки: 1 с. л. кокосово масло и 1 с. л.
мед
Смесете съставките в
купа. За подсилване на
ефекта може леко да ги
загреете. Ако косата е
по-дълга или силно увредена, сложете по две
супени лъжици от тях.
Така приготвената смес
нанесете както на суха,
така и на влажна коса, но
по-лесно ще бъде, ако е
влажна.
Внимателно разнесете в корените и по
цялата дължина, като
обърнете повече внимание на краищата, които обикновено са найувредени. Вържете косата, за да не ви пречи, и
стойте така 30-40 минути. Не е нужно да я увивате с хавлия. Изплакнете и измийте с шампоан.

С меласа
Гъстата лепкава течност зарежда косата с
полезни вещества.
Важно е меласата да
не се разрежда с вода,
за да не се намалят нейните свойства.
Не се притеснявайте,
че ще скубе косата. Меласата се измива много
лесно след прилагане на
маската, която е превъзходен естествен източник на млечна киселина, аминокиселини, полезни бактерии и ензими, цинк и много други вещества, важни и за
скалпа.

Продукти: ¼ чаша
кисело мляко, 2 с. л. черна меласа, 1 ч. л. ябълков
оцет, 2 капки етерично
масло от розмарин
Разбъркайте съставките. Добавете етеричното масло и отново
разбъркайте добре. Масажирайте върху мокра
коса.
Оставете маската да
действа 15 минути, като
покриете косата с шал
или шапка за баня.
Измийте с мек шампоан. За дълбоко подхранване правете маската 2 пъти седмично.

на две внучки, а вече
и прабаба на лъчезарния Лъчезар.
Някога учила специалността в Ленинград, днес Санкт Петербург, и градът я
спечелил завинаги.
- И сега, затворя ли
очи - казва тя, - веднага се появяват картини от този забележителен град. Университетът, построен по заповед на Петър I, със
своите дълги коридори, лаборатории, библиотека, прекрасна аула, в която се изнасяли концерти, провеждали са се годишни актове, защити на докторати и, разбира се, състуденти - по-късно някои
от тях станали известни учени... Зимният дворец с изящната си архитектура и недостижима красота, площадът и Александрийският стълб, възпят от Пушкин... всичко това я оча-

ровало за цял живот.
Когато завършила и
се завърнала у дома, с
малко проблеми я назначили в БАН. Започнала работа в ЦЛБФ, а
после цялата група преминала към Института
по органична химия с
Център по фитохимия.
Спомня колегите си с
уважение и тъга, защото
някои от тях за съжаление вече не са сред нас.
Нина защитила успешно дисертация. Неочаквано била поканена на работа като хоноруван преподавател
по биохимия в МА. Било голямо предизвикателство, защото до този
момент тя не познавала
преподавателската работа и се чудила как се
насочили към нея с такава покана. През 1988
г. започнала работа в
катедрата по биохимия
на МА и никога не съжалявала за това. Имала прекрасни студен-

ти. И тогава, и сега ги
учи не само на сложната и трудна молекулярна биология, но и да бъдат по-критични, взискателни към себе си в
бъдещата им работа като лекари и фармацевти, да се развиват като ерудирани и съвременни личности.
Николина Кръстева има и свои лични
интереси – отдадена е
изцяло на музикалното певческо изкуство.
От ранни години работи в различни музикални формации, но съдбата я свързва с женския
хор „Христина Морфова” към народно читалище „Д-р Петър Берон
- 1926 г.”, където преживява незабравими години. Тя става председател на този прекрасен
женски хор, спечелил
слава не само у нас, но
и в чужбина.
Музиката и пеенето
са в сърцето и душата
на Нина още като де-

Ален Делон: Ще напусна този свят, без да ми е мъчно
Ветеранът във френското
кино и любим актьор на хиляди Ален Делон изрази остро
разочарование и отвращение
от днешните времена в откровено интервю за френското
списание "Пари мач".
"Толкова ми се повдига
от света, в който живеем, че
с удоволствие бих си отишъл
от него сега - само искам и кучето ми да дойде с мен!", казва звездата, смятан за един от
най-красивите мъже в историята на киното.
"Има създания, които наистина мразя. Всичко е фалш и
само парите имат значение. Няма уважение към дадената дума! По цял ден чуваме за престъпления.
Знам, че ще напусна този свят, без да ми е мъчно
за него", споделя Делон.
"Животът не ми носи кой знае какво. Всичко съм
видял, всичко съм изпитал. Но най вече мразя се-

гашната епоха. Повръща ми се
от нея!", обяснява екранният
идол.
Ален Делон живее сам в
околностите на Париж с любимата си двегодишна белгийска
овчарка Любо. "Ако трябва да
си отида преди него, ще помоля ветеринаря да бъдем зедно.
Той ще го инжектира, така че
да може да умре в ръцете ми.
Бих предпочел това, вместо да
го оставя да тъжи на гроба ми",
казва Делон.
Той не изключва обаче възможността да направи място в
живота си за правилната жена, с която да сподели последните си дни. Казва,
че в момента има около 10 кандидатки, но никоя
от тях не е подходящата. Но посочва, че дори би
погазил клетвата си никога повече да не се жени, ако наистина се появи такава, която да бъде
готова да го придружи до смъртта му.

зА ВАШАТА ТрАПЕзА
ПÚËÍЕÍИ ÒИÊÂИ×ÊИ
ÍА ÔÓРÍА

Продукти: 2 тиквички, 2-3 домата, 4 яйца, 2-3
червени чушки, 200 г сирене, кашкавал по желание, 2-3 стръкчета магданоз, сол на вкус
Тиквичките се измиват
и се нарязват на дължина на 3-4 парчета в зависимост от големината им,
след което се нареждат
в тава. Върху тях се слагат нарязаните
домати, чушки, сирене.
Яйцата се
разбиват
отделно и
се посоляват. Вътре се
настъргва кашкавал и се добавя накълцаният магданоз. С тази
смес се заливат тиквичките. В тавата се добавя

те. За големите празници като Коледа и Великден баща й организирал
семеен хор. Той знаел
много песни, пеел с удоволствие, свирел добре
на акордеон. Често се
включвали и приятели
и всички дружно пеели
и се забавлявали. Особено весело ставало по
Никулден - именния ден
на Нина.
Днес е събрала спомените на повечето хористки, разказващи за
живота и творческия
път на този забележителен хор под ръководството на изключителната диригентка
проф. Лилия Гюлева с
председател Николина Кръстева. Написва и
издава книгата „Славей
ми пее”, в която разказва за историята, всеотдайността на неговите
изпълнителки и за приноса му в развитието на
любителското хорово
изкуство у нас.
Дарина НЕНОВа

малко мазнина и се слага
във фурна да се изпекат.

ÊАРÒÎÔЕÍÎ РÓËÎ
Ñ РИÁА ÒÎÍ

Продукти: 4 големи
картофа, 20 г масло, черен пипер и сол на вкус
за плънката: 3 печени
и обелени червени чушки, 160 г риба тон от консерва, 2 кисели краставички, 1/2 глава лук, 7-8
маслини без костилките
+ за украса, 3 с. л. майонеза + за намазване, 2 сварени
яйца, сол по
желание
Сварете картофите в подсолена вода
за около 30 минути. Докато са още
топли, ги обелете и намачкайте с вилица заедно с маслото, което ще

се разтопи. Подправете
пюрето с прясно смлян
черен пипер и сол и намачкайте още веднъж.
Върху чиста кърпа
постелете пласт прозрачно стреч фолио и
разстелете картофеното пюре отгоре равномерно, оформяйки
възможно найправилен квадрат. Оставете да
се охлади
напълно, а през
това време направете
плънката. За нея отцедете много добре рибата тон от течността и мазнината в консервата. Сложете в купа и смесете със ситно
накълцания лук, едното яйце - настъргано,

краставичките, маслините и чушките, нарязани на кубчета. Сложете
майонезата и сол, ако
желаете, и разбъркайте
до хомогенност.
Разпределете плънката върху изстиналото пюре, така че 1,5 см от краищата да останат празни.
Започнете да завивате
внимателно от единия
край, повдигайки кърпата, и щом завиете до
средата, повдигнете и
захлупете с противопо-

ложния край. Отвийте
кърпата, прозрачното
фолио ще е прилепнало плътно за рулото, завийте стърчащите краища фолио, пристягайки
още повече - както се завива бонбон.
Приберете рулото в
хладилник за 4-5 часа
или една нощ да стегне. Хващайте го внимателно, ако ще го прехвърляте в чиния, за да
не се счупи. Стегнатото вече руло поставете
в продълговат поднос
и бавно развийте и отстранете стреч фолиото. Намажете с майонеза, настържете другото яйце отгоре, така че
да полепне по майонезата, и украсете с маслини. Поднесете и консумирайте в рамките на
1-2 дни поради майонезеното покритие, което
може да се стопи, ако
рулото престои повече.
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11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:05
16:10
17:10

20:00

БНТ 2
ПЕТЪК, 14 септември
6:00 Да се надсвирваш с времето
6:30 История.bg
7:30 Култура.BG
8:30 По света и у нас
8:45 Европейски маршрути
9:00 Рецепта за култура
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
10:50 Сцени от модерния живот в Китай
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Капри
14:55 Япония на фокус
15:05 Пътеводител БГ
15:35 Изкуството на 21 век
16:05 Магна Аура, изгубеният
град – Странен свят
16:35 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:00 Световно първенство по
волейбол /мъже/: Финландия – Куба
19:00 Светлина от сенки - през
обектива на Иво Хаджимишев
20:00 По света и у нас
20:20 Евроновини: В бъдещето
20:30 Пътувай с БНТ 2
21:00 С ботевски дух
21:30 Туристически маршрути
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Музика в Балабановата
къща
0:25 Опрощаване на греховете
2:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
2:25 Метафора
3:10 Америка днес
4:10 Часът на зрителите
4:35 Време за губене
5:05 Духовна обител: Благословението от Чудотворец
5:30 Туристически маршрути
БНТ свят /бнт 4/

20:20 Световно първенство по
волейбол: България - Пуерто Рико
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Точки на пресичане - Камерен ансамбъл “Софийски солисти”
0:30 Кога за последно видя
баща си?
2:00 Култура.BG
3:00 Раят на дамите
4:05 Днес и утре
4:35 Дързост и красота
5:00 100% будни
СЪБОТА, 15 септември
6:00 Внимание, роботика
6:30 Сийбърт
7:00 Гласувайте за Беки
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Книжарят
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество с Горан

ВТОРНИК, 18 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Световно първенство по
волейбол: България - Полша
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 На лов за Върколак
0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Малки истории
3:25 Репортажи от мястото на
събитието
4:10 На лов за Върколак

СЪБОТА, 15 септември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Три алюра
7:00 Сийбърт
7:30 Сагуа - сиамската котка
8:00 Сребристият жребец
8:30 По света и у нас
9:00 Пътеводител БГ
9:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
10:00 Рецепта за култура
11:00 България от край до
край 2
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Ай да идем
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Американският черен
красавец
15:25 Поучителната история за
живота на братя Прошек
16:20 Музика за сърцето
17:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:55 Имало едно време един
уестърн
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Световно първенство по
волейбол /мъже/: Холандия – Бразилия
22:30 Европейски маршрути
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Америка днес
1:05 Окото на Минотавъра
1:50 Опрощаване на греховете
3:30 Три алюра
4:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:30 Рецепта за култура
5:30 Ай да идем

НЕДЕЛЯ, 16 септември
6:00 Време за губене
6:30 Три алюра
7:00 Сийбърт
7:30 Сагуа - сиамската котка
8:00 Сребристият жребец
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци
11:00 Библиотеката
12:00 По света и у нас
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Страхотни момичета
15:30 Скалните манастири в
България
16:05 Черно-бяло кино: „Иконостасът“
17:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:05 Българите в Албания
18:40 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Ромео
и Жулиета”
20:00 По света и у нас
20:20 Световно първенство по
волейбол /мъже/: Холандия – Франция
22:30 Да изпреварваш съвремието – Пламен Карталов
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Пътешествия
0:45 Страхотни момичета
2:15 Димитър Шишманов: За
размишление
3:15 Очарователни погледи
от Китай
3:25 Три алюра
3:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:25 Библиотеката
5:25 Скалните манастири в
България

ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
6:00 Петолиние от шевици
6:30 История.bg
7:30 Култура.БГ
8:30 По света и у нас
8:45 Афиш
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:30 Пред олтара на операта
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътеводител БГ
13:55 5 минути София
14:05 Поучителната история за
живота на братя Прошек
15:00 Рецепта за култура
16:00 Магна Аура, изгубеният
град – Изчезнали следи
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:25 5 минути София
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Ленти и документи
20:10 5 минути София
20:20 Световно първенство по
волейбол /мъже/: Бразилия – Канада
22:30 Стани богат
23:20 Дама, поп, асо, шпионин
1:20 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:45 Пред олтара на операта
2:15 Добро утро с БНТ 2
3:15 Рецепта за култура
4:15 Часът на зрителите
4:45 Време за губене
5:15 Български уроци

ВТОРНИК, 18 септември
6:00 Михаил Букурещлиев на
80 години
6:30 История.bg
7:30 Култура.БГ
8:30 По света и у нас
8:45 Шифт
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Непозната земя
11:30 България от край до
край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опознай България
13:55 Капри
14:50 Китай: Земя на чудеса
15:05 Часът на зрителите
15:35 Днес и утре
16:05 Магна Аура, изгубеният
град – Треска за злато
16:35 Пътешествия
17:05 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:10 Начо
19:50 Европа днес
20:00 По света и у нас
20:20 Световно първенство по
волейбол /мъже/: Канада
- Франция
22:30 Стани богат
23:20 Знаете ли, че...
23:30 Награди на СО за постижения в културата
0:30 Днес и утре
1:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:25 България от край до
край 6
1:55 История.bg

СРЯДА, 19 септември
6:05 Родопската песен на
село Кочан
6:30 История.bg
7:30 Култура.БГ
8:30 По света и у нас
8:45 Япония днес: Красотата
на природата
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Опознай България
11:30 България от край до
край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Български уроци – аз уча
български
14:00 Сцени от модерния живот в Китай
14:10 Капри
15:00 Време за губене
15:30 Америка днес
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники
17:25 Стъпка по стъпка
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Преди да се родя...Ивайло Петров
20:00 По света и у нас
21:00 Евроновини: В бъдещето
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Фатално изпълнение
0:55 Изкуството на 21 век
1:25 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:50 България от край до
край 6
2:20 Преди да се родя...Ивайло Петров

ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
6:00 Ние сме България
6:30 История.bg
7:30 Култура.БГ
8:30 По света и у нас
8:45 Япония днес: Красотата
на природата
9:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Български уроци – аз уча
български
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
14:00 Капри
14:55 Изкуството да живеем
15:15 Днес и утре
15:40 Най-големите музеи в
света
16:05 Магна Аура, изгубеният
град – Разум и алчност
16:35 Пътешествия
17:05 Южни хроники: Традиции и маршрути
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:15 Капри
19:10 А беше време...
19:50 Футбол: Виляреал - Глазгоу Рейнджърс
21:50 Стани богат
22:40 Европейски маршрути
23:00 Код червено
0:30 Изкуството на 21 век
1:00 Южни хроники: Традиции и маршрути
1:25 Вечната музика
1:55 История.bg
2:55 Добро утро с БНТ 2
3:55 Часът на зрителите

век
100% будни
Време за губене
Ретро спорт
История.bg
Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
4:45 Култура.bg
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 15 септември
6:00 Отблизо с Мира Добрева
7:00 Животът е вкусен
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 140 години инженерни
войски
9:30 Ай да идем
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Европейски маршрути
13:10 Петимата от Моби Дик
14:40 Време за губене
15:10 Часът на българската
музика
16:15 Пловдив – Европейска
столица на културата
2019
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Семейни реликви
22:45 Любов е думата
23:35 Часът на зрителите
0:05 Светлина в безкрая
0:15 По света и у нас
0:30 Рецепта за култура

1:30 Часът на българската
музика
2:35 Животът е вкусен
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 Непозната земя
НЕДЕЛЯ, 16 септември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 България от край до
край 4
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:25 Мигове в кибритена кутийка
14:50 Туризмът №1: Светският
блясък на Варна
15:20 Отблизо с Мира Добрева
16:20 Знаете ли, че...
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:20 5 минути София
20:30 Индиански игри
22:00 Нощни птици
23:05 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Афиш
0:30 Ретро спорт
1:35 Отблизо с Мира Добрева
2:30 Иде нашенската музика
3:30 Денят започва с Георги
Любенов

ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Моята сестра Тина
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Приказките на щурчето
14:55 5 минути София
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Новодомци”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Награди на СО за постижения в културата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 България от край до
край 4
2:10 Добър ден с БНТ 2

ВТОРНИК, 18 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Вадим на дансинга
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Къщата на думите
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Иде нашенската музика
17:15 Малки истории
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: “Травиата” от Джузепе Верди
19:30 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:20 Самодивско хоро
21:45 Туризмът №1: Време за
шоу
22:15 Ай да идем
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
2:10 Добър ден с БНТ 2
3:10 Знаете ли, че...

СРЯДА, 19 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Отблизо с Мира Добрева
11:45 Момичето от лодката
12:00 По света и у нас
12:30 Енциклопедия България
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 България от край до
край 4
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
17:15 Малки истории
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Туризмът №1: Време за
шоу
19:30 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Людмил и Руслана
22:00 Призваният свещеник
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Извън играта
2:35 Призваният свещеник

ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Малки истории
11:45 До сърцето
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Ретро спорт
17:15 Малки истории
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 България от край до
край 4
19:30 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Людмил и Руслана
22:00 Българинът, който докосна Луната
22:30 Пътеки
23:00 Мотоспорт екстра
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Съдби човешки
1:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
2:10 Ай да идем
2:45 Бразди

ПЕТЪК 14 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.BG
10:45 Животът е вкусен
11:40 Зомбриела
12:00 По света и у нас
12:30 1014 - последната година
на Самуил
13:20 Знаете ли, че...
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:05 Зелена светлина
16:10 Време за губене
16:40 Извън играта
17:20 Малки истории
17:30 Заедно
18:00 Трите златни лъвчета
/70 г. от рождението на
актьора Илия Караиванов/
19:00 В кадър
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:20 Константин Философ:
“Повикът на кръвта”
21:05 Кралицата на салсата
22:00 Часът на зрителите
22:30 България от край до
край 4
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Първият
0:00 Европейски маршрути
0:20 София в един снимачен

0:40
1:40
2:10
3:15
4:15

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
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ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 България от край до край 6
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Виолета, Жоро и аз
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Децата на Балканите - с
духовност в Европа
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Награди на СO за постижения в културата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 На лов за Върколак
0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 История.bg
3:25 Репортажи от мястото на
събитието

14.IX. - 20.IX.2018 г.
ПЕТЪК, 14 септември
Сутрешен блок
По света и у нас
100% будни
Култура.BG
Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно: “Новодомци”
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Българинът, който докосна луната
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Раят на дамите
Световно първенство по
художествена гимнастика
София 2018 /индивидуално/
По света и у нас

тв програми

Благоев
15:00 Джак и Джил срещу света
16:30 Световно първенство по
художествена гимнастика
София 2018 /ансамбъл многобой, група А/
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Какво искат жените
22:50 По света и у нас
23:05 Студио Х: Да се правиш на
умрял
0:35 Код “Червено”
2:10 Фатални жени
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика
НЕДЕЛЯ, 16 септември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Сийбърт
7:00 Гласувайте за Беки
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на Андреа Бочели
14:00 Библиотеката
15:00 Световно първенство по
художествена гимнастика
София 2018 /ансамбъл финали на уреди/
17:15 Изпити по никое време
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:20 Световно първенство по
волейбол: Куба - България
23:00 По света и у нас
23:15 Мистър Щайн е онлайн
1:00 Какво искат жените
3:05 Студио Х: Да се правиш на
умрял

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
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СРЯДА, 19 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Да се влюбиш в Грейс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 На лов за Върколак
0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Да се влюбиш в Грейс
4:10 На лов за Върколак
5:05 Още от деня

ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
- 2 - четвъртък /20.9./
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Открий България
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол: Лудогорец Байер Леверкузен
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Шоуто на Греъм Нортън
3:05 Изкуството на 21 век
3:35 Днес и утре

2

8
ПЕТЪК, 14 септември
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 13
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 15
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 7
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал, с.12, еп. 39
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.4
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.6,
еп.1,2
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.9
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 55
bTV синема
Петък, 14 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Къща от карти“ с.4
09:15 „Без посока“ – драма,
трилът, САЩ 2014, Режисьор: Уилям Мейси,
Актьори: Майлс Хейзър,
Алекзандра Лавлас,
Били Кръдъп, Кейси Туентър, Дейвид Фланери,
Ерик Старкей, Кенейша
Томпсън и др.
11:45 „Седем часа разлика”
с.2, еп. 28
13:45 „Къща от карти“ с.4, еп.3
14:45 „Властелинът на пръстените: Задругата на
пръстена“
18:30 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен (САЩ, Испания, 2009), режисьор
- Алехандро Аменабар,
актьори - Оскар Айзък,
Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс,
Ошри Коен и др.
21:00 „Титаник“ - драма, романтичен ( САЩ, 1997),
режисьор - Джеймс
Камерън, актьори -Били Зейн, Леонардо Ди
Каприо, Кейт Уинслет,
Дейвид Уорнър, Кати
Бейтс и др.
00:45 „Вълкът от Уолстрийт“
- криминален, драма
(САЩ, 2013), режисьор Терънс Уинтър, актьори
- Матю Макконъхи, Роб
Райнър, Джон Фавро,
Кайл Чандлър, Жан Дюжарден, Джон Бернтал
бтв комеди
Петък, 14 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Ритъмът на греха”
- драма
12:00 „Моите мили съседи“
– сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.1
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Ритъмът на греха”
- драма
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“
– сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал
Събота, 15 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Без пукната пара“ – сериал
08:00 „Приятели“ – сериал, с.5
10:00 „Щастливият Гилмор“ комедия
12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и полови-

Най-гледаните
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12.IX. - 18.IX.2018 г.

СЪБОТА, 15 септември
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.7, еп. 12,13
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” – лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
13:00 „11 А“
14:30 „Случаят Кюри“
15:30 bTV Новините
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Шоуто започва”
22:00 „Смъртоносно оръжие 2“
00:00 „Тарикатите Блум” – комедия, приключенски,
романтика (САЩ, 2008),
режисьор - Райън
Джонсън, актьори - Ноа
Сеган, Ейдриън Броуди,
Марк Ръфало, Рейчъл
Уайз, Ринко Кикучи, Роби
Колтрейн, Максимилиан
Шел и др.
02:00 „Ел Ей зомби апокалипсис ” – екшън, хорър,
сай-фай (САЩ, 2014), режисьор – Търнър Клей,
актьори – Джъстин Рей,
Джеръд Мааър, Стефани
Естес, Али Уилямс, Майкъл Дж. Силаф, Таша Диксън, Джеф Локър, Тенси
Александър и др.
03:30 „Мармалад” /п./ – токшоу
05:00 „Двама мъже и половина” /п./ – сериал

НЕДЕЛЯ, 16 септември
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.7, еп. 14,15
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.3, еп.8
13:00 „Историята на Пепеляшка”
15:00 bTV Ваканция: „Как да си
дресираш дракон 2”
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./
– поредица за журналистически филми и
разследвания
20:00 „Фермата: Съединение”
22:00 „Контрабанда“
00:00 „Запознай се с един приятел” – комедия (Италия,
2010) , режисьор - Карло
Ванзина, актьори - Раул
Бова, Кели Райли, Брабора Бобулова, Мартина
Стела, Алесандро Болид,
Паоло Калабреси, Стефано Диониси и др.
02:30 „Историята на Пепеляшка” – комедия, романтичен, (САЩ, Канада, 2004)
03:40 „Как да си дресираш
дракон 2” (САЩ, 2014),
режисьор - Дийн Деблоа, продуценти: Дийн
Деблоа, Кристин Белсън,
Бони Арнолд, Майкъл
Конъли
05:00 „Двама мъже и половина” /п./ – сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 14
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 16
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 8
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 101
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.5
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.6,
еп.3,4
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.10
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 56
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ВТОРНИК, 18 септември
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 15
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 17
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 9
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 102
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.6
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.6,
еп.5,6
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.11
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 57
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

СРЯДА, 19 септември
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 16
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 18
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 10
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 103
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.7
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.6,
еп.7,8
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.12
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 58
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 17
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 19
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 11
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 104
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.8
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу 23:30
bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.6,
еп.9,10
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.2, еп.13
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 59
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

Събота, 15 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Добрата лъжа“
08:15 „Среднощно слънце”
10:30 „Усмивчица” – драма
(САЩ, 2007), режисьор
- Грег Араки, актьори Майкъл Хичкок, Адам
Броуди, Ана Ферис, Дейвид Голдман, Джон Чо и
др.
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:30 „Титаник“ - драма, романтичен ( САЩ, 1997),
режисьор - Джеймс
Камерън, актьори -Били Зейн, Леонардо Ди
Каприо, Кейт Уинслет,
Дейвид Уорнър, Кати
Бейтс и др.
17:15 „Изчезването на Кейси
Антъни” - криминален,
драма (Канада, САЩ,
2013), режисьор – Питър
Вернер, актьори – Роб
Лоу, Елизабет Мичел,
Оскар Нунез, Мариса
Рамирез, Кевин Дън и др.
19:00 „Дракула: Неразказан“ драма, екшън, фентъзи
(САЩ, Япония, 2014), режисьор - Гари Шор, актьори -Люк Евънс, Сара
Гадон, Доминик Купър,
Арт Паркинсън, Пол Кей,
Зак Макгоун, Ноа Хънтли
и др.
21:00 „Човек от стомана”
23:45 Cinema X: „Дело на дявола”
01:30 „Като на кино“ – предаване за кино
02:30 „Средиземноморска
диета” - комедия, романтичен (Испания, 2009),
режисьор - Хоакин Ористрей, актьори - Оливия
Молина, Пако Леон,
Алфонсо Басеве, Кармен
Балаге, Роберто Алварез
и др.

Неделя, 16 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Перфектната приятелка“
07:45 „Достигни ме“
10:00 „Кунг-фу панда“- анимация, комедия, екшън
(САЩ, 2008), сценаристи
- Джонатан Айбел, Глен
Бъргър, режисьори Марк Осбърн, Джон
Стивънсън
12:15 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен (САЩ, Испания, 2009), режисьор
- Алехандро Аменабар,
актьори - Оскар Айзък,
Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс,
Ошри Коен и др.
14:45 „Човек от стомана”
17:30 „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“
21:00 „Блясъкът на чистия ум“ комедия, драма, романтичен (САЩ, 2004), режисьор - Мишел Гондри,
актьори - Джим Кери,
Кейт Уинслет, Илайджа
Уд, Марк Ръфало, Том
Уилкинсън, Джери
Робърт Бърн, Кирстен
Дънст и др.
23:15 „Средиземноморска
диета” - комедия, романтичен (Испания, 2009),
режисьор - Хоакин Ористрей, актьори - Оливия
Молина, Пако Леон,
Алфонсо Басеве, Кармен
Балаге, Роберто Алварез
и др.
01:15 „Дело на дявола”
03:00 „Усмивчица” – драма
(САЩ, 2007), режисьор
- Грег Араки, актьори Майкъл Хичкок, Адам
Броуди, Ана Ферис, Дейвид Голдман, Джон Чо и
др.

Понеделник, 17 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.2
08:00 „Къща от карти“ – сериал,
с.4
09:15 „Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ – фентъзи
13:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3
15:00 „Къща от карти“ – сериал,
с.4
16:00 „Среднощно слънце” –
приключенски, семеен,
Канада, Италия, 2014 г.,
режисьор: Роджър Спотисуд и Брандо Куиличи,
В ролите: Дакота Гойо,
Горан Вишнич, Бриджит
Мойнахан, Дуейн Мъри и
др
18:15 „Човек от стомана” фентъзи, приключенски,
екшън
21:00 Премиера: „Тотал щета“ – комедия, драма,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор - Джъд Апатоу,
актьори - Колин Куин,
Ейми Шумър, Бил Хейдър, Бри Ларсън, Даниел
Радклиф, Ванеса Байер,
Метод Мен, Джон Сина,
Тилда Суинтън, Рандал
Парк и др.
23:30 „Младата Виктория“ – исторически, драма (Великобритания, САЩ, 2009),
режисьор – Жан-Марк
Вале, актьори – Емили
Блънт, Миранда Ричардсън, Джим Броудбент,
Пол Бетани, Марк Стронг,
Рупърт Френд и др.
01:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3

Вторник, 18 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Човек от стомана”
12:15 „Седем часа разлика”
14:15 „Къща от карти“
15:15 „Пасажери” – драма,
трилър, (САЩ, 2008),режисьор- Родриго Гарсия,
актьори- Ан Хатауей,
Патрик Уилсън, Даян
Уест, Дейвид Моус, Андре Броуър и др.
17:00 „Младата Виктория“ – исторически, драма (Великобритания, САЩ, 2009),
режисьор – Жан-Марк
Вале, актьори – Емили
Блънт, Миранда Ричардсън, Джим Броудбент,
Пол Бетани, Марк Стронг,
Рупърт Френд и др.
19:15 „Перфектната приятелка“ – драма, трилър
(Канада, 2015), режисьор
– Кристин Конрад, актьори – Адриен Франц,
Джон Кор, Ашли Легат,
Скот Бейли и др.
21:00 „Убийство по учебник“
- драма, криминален,
трилър (САЩ, 2002),
режисьор - Барбет
Шрьодер, актьори - Сандра Бълок, Бен Чаплин,
Райън Гослинг, Крис Пен,
Агнес Брукнер, Майкъл
Пит, Ар Ди Кол и др.
23:30 „Ларго Уинч” – екшън,
приключенски, трилър
(Франция, Белгия, 2008),
режисьор - Жером Сал,
актьори - Томер Сисли,
Кристин Скот Томас,
Предраг Мики Манойлович, Мелани Тиери,
Радивое Буквич, Карел
Роден, Стивън Уодингтън
и др.
01:45 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3

Сряда, 19 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Перфектната приятелка“ – драма, трилър
(Канада, 2015), режисьор
– Кристин Конрад, актьори – Адриен Франц,
Джон Кор, Ашли Легат,
Скот Бейли и др.
11:15 „Седем часа разлика”
13:15 „Къща от карти“
14:15 „Убийство по учебник“
- драма, криминален,
трилър (САЩ, 2002),
режисьор - Барбет
Шрьодер, актьори - Сандра Бълок, Бен Чаплин,
Райън Гослинг, Крис Пен,
Агнес Брукнер, Майкъл
Пит, Ар Ди Кол и др.
16:45 „Идеалният шеф“ – драма, мистерия, трилър
(Канада, 2013), режисьор
– Къртис Кроуфорд,
актьори - Джейми Лунър,
Ашли Легат, Линдън Ашби, Гари Хъдсън и др.
18:45 „Ларго Уинч” – екшън,
приключенски, трилър
(Франция, Белгия, 2008),
режисьор - Жером Сал
21:00 „Кунг-фу панда 2“ - анимация, екшън, приключенски (САЩ, 2011),
сценаристи - Джонатан
Ейбъл, Глен Бъргър,
режисьор - Дженифър Ю
Нелсън
23:00 „Ларго Уинч 2: Конспирация Бирма” –приключенски, екшън, трилър
(Франция, Белгия, Германия, 2011), режисьор Жером Сал, актьори - Томер Сисли, Шарън Стоун,
Улрих Тъкър, Вероника
Росати, Анатол Тобман и
др.
01:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3

Четвъртък, 20 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3
08:00 „Къща от карти“ – сериал,
с.4
09:15 „Младата Виктория“ – исторически, драма (Великобритания, САЩ, 2009),
режисьор – Жан-Марк
Вале, актьори – Емили
Блънт, Миранда Ричардсън, Джим Броудбент,
Пол Бетани, Марк Стронг,
Рупърт Френд и др.
11:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3
13:30 „Къща от карти“
14:30 „Преди да заспя” трилър, мистерия
(Великобритания, САЩ,
Франция, Швеция, 2014),
режисьор - Роъун Джофри, актьори - Никол
Кидман, Колин Фърт, АнМари Дъф, Марк Стронг,
Дебора Русан, Адам Леви
и др.
16:15 „Коледа в страната на
чудесата” – семеен
18:30 „Ларго Уинч 2: Конспирация Бирма” –приключенски, екшън, трилър
(Франция, Белгия, Германия, 2011), режисьор Жером Сал, актьори - Томер Сисли, Шарън Стоун,
Улрих Тъкър, Вероника
Росати, Анатол Тобман
21:00 „Властелинът на пръстените: Двете кули“
01:00 „Пехотинецът 3” екшън,трилър (САЩ,
2013), режисьор - Скот
Уипър, актьори - Бен
Котан, Джефри Балард,
Майкъл Еклънд, Камил
Съливан, Ашли Бел, Нийл
Макдона, Майк Мизанин,
Стив Бачич, Джаред Кисо
и др.
00:30 „Преди да заспя”

на“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Бейб“ – комедия, драма,
семеен (САЩ, Австралия,
1995), режисьор - Крис
Нунън, актьори - Магда
Шубански, Джеймс Кромуел и др.
22:30 Премиера: „По-добре
късно отколкото никога
” – сериал
23:30 „Без пукната пара“ – сериал
02:00 „Модерно семейство“ –
сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
03:30 „Бруклин 99“ – сериал
05:00 „ По-добре късно отколкото никога” – сериал

- Денис Дуган, актьори
- Адам Сандлър, Алън
Ковърт, Кевин Нийлън,
Бен Стилър, Кристофър
МакДоналд, Джули Боуен, Денис Дуган и др.
Премиера: „По-добре
късно отколкото никога”
– сериал
„Без пукната пара“ – сериал
„Приятели“ – сериал
„Модерно семейство“ –
сериал
„Майк и Моли“ – сериал
„Бруклин 99“ – сериал
„ По-добре късно отколкото никога” – сериал

ал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Перфектната ваканция“ – комедия, семеен,
фентъзи (САЩ, 2007),
режисьор – Ланс Ривера,
актьори – Габриел Юниън, Куин Латифа, Морис
Честнът и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Определено, може би“
- комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Адам Брукс, актьори
- Райън Рейнолдс, Айла
Фишер, Елизабет Банкс,
Абигейл Бреслин, Рейчъл Уайз, Ан Нгуен, Матю
мейсън и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Мария Луговая, Анна
Чиповская, Валентин
Гафт, Гоша Куценко и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19&30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Елхички 3” - комедия
(Русия, 2013), режисьори
- Ольга Харина, Дмитрий
Киселёв, Леван Габриадзе и др., актьори - Иван
Ургант, Сергей Светлаков, Пётр Фёдоров,
Мария Луговая, Анна
Чиповская, Валентин
Гафт, Гоша Куценко и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

Четвъртък, 20 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели”
09:30 „Домашен арест“
10:00 „Чарли Сейнт Клауд”
– драма, (САЩ, 2010),
режисьор - Бър Стиърс,
актьори - Зак Ефрон,
Аманда Крю, Ким Бейсингър, Дейв Франко,
Донал Лодж, Чарли Тан,
Джулия Максуел, Пол
Дъчхарт и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Моите мили съседи“
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Чарли Сейнт Клауд”
– драма, (САЩ, 2010),
режисьор - Бър Стиърс,
актьори - Зак Ефрон,
Аманда Крю, Ким Бейсингър, Дейв Франко,
Донал Лодж, Чарли Тан,
Джулия Максуел, Пол
Дъчхарт и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“
04:00 „Кухня” – сериал

Неделя, 16 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Без пукната пара“ – сериал
08:00 „Приятели“ – сериал, с.5
10:00 „Бейб“ – комедия, драма,
семеен (САЩ, Австралия,
1995), режисьор - Крис
Нунън, актьори - Магда
Шубански, Джеймс Кромуел и др.
12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Щастливият Гилмор“ комедия, романтичен
(САЩ, 1996), режисьор

22:30
23:30
01:30
02:00
03:00
03:30
05:00

Понеделник, 17 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”
10:00 „Перфектната ваканция“ – комедия, семеен,
фентъзи (САЩ, 2007),
режисьор – Ланс Ривера,
актьори – Габриел Юниън, Куин Латифа, Морис
Честнът и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ – сери-

Вторник,18 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ – сериал, с.1
10:00 „Определено, може би“
- комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Адам Брукс, актьори
- Райън Рейнолдс, Айла
Фишер, Елизабет Банкс,
Абигейл Бреслин, Рейчъл Уайз, Ан Нгуен, Матю
мейсън и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал

Сряда, 19 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
08:00 „Стъпка по стъпка” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Елхички 3” - комедия
(Русия, 2013), режисьори
- Ольга Харина, Дмитрий
Киселёв, Леван Габриадзе и др., актьори - Иван
Ургант, Сергей Светлаков, Пётр Фёдоров,
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викнали сме да мислим, че преди Освобождението София е била едно голямо, нечисто село, което
случайно стана столица
на свободна България.
Това схващане в основата си е невярно. Защото София през цялото
робство бе едно от будните огнища на българската народност. През
1578 г. пътешественикът
Герлах изброява тук 13
български черкви.
В София живеят и работят книжовниците Матей и поп Петър, тук загиват мъченически за християнската вяра св. Георги и св. Никола Нови.
Но и три века по-късно, през XIX век, днешната столица на България
се отличава с будно население, развити занаяти,
добре уредени училища
и черкви.
За състоянието на
София през XIX в. говорят множество отзиви
и бележки на чужденци
и българи. Ще спомена
само някои мнения на
българи, които 40 години преди Освобождението сочат София като бъдеща столица на България. Така Неофит Бозвели в своето „Кратко политическо землеописание“
от 1835 г. нарича София
„първенствуващ град на
България, разположен в
широкопространно поле, в радостно местоположение, с множество
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Как София бе избрана за столица
древни останки, черкви
и монастири в околностите, с една преизящна
и прекрасна „Св. София“,
която се вижда от 6 часа далеко и преизпълня с
плач и жалост всяко сърце“. Подобни отзиви дават Васил Априлов, Константин Фотинов, Сава Радулов, Иван Богоров, Те-

въпросът за бъдеща столица на България, София
при различни случаи се
набелязва като такава.
След завладяване на
Балканския полуостров
турците оценяват правилно нейното значение и я
правят столица на всички европейски владения
на Турция (с изключение

Пловдив, Одрин и София,
поддържани от различни
лица. Обаче скоро надделява схващането, че София трябва да стане столица на България.
В това отношение голяма роля изиграва софийският вицегубернатор и по-късно управляващ отдела на просвеще-

одор Хрулев, Ботьо Петков, Йоаким Груев и т. н.
Събитията през 1876 г.
предизвикаха свикване
на международна дипломатическа конференция в
Цариград. Там 6е решено
да се даде автономия на
българския народ и София бе определена за столица на западната област.
Намираме се вече пред
самата Освободителна
война. Ясно е, че преди
да се постави официално

на Цариград, Одрин и
Босна). Това трае до 1864
г., когато при новото административно деление
се образува Дунавският вилает със столица гр.
Русе.
Успехът на руските
войски в България през
1877-78 г. изтъква на преден план и въпроса за столицата на бъдещата свободна държава. Още по
време на войната се явяват мнения за Търново,

нието проф. Марин Дринов. Той поддържа, че София се намира в центъра
на българските етнографски предели (Македония,
Моравско, Тракия, Северна България и Добруджа),
затова естествено е тя да
бъде определена за столица.
Така още на 19 април
1878 г. Начович пише от
Пловдив на Дринов: „Ако
има град, който да заслужава най-малко да бъде

З9 г. от първата асамблея „Знаме на мира”

На 16 август 1979 г. в София е открита първата Международна детска асамблея "Знаме на мира" с девиз "Единство, творчество, красота" и основен принцип "Всеки може да бъде творец в Асамблеята
на мира". Организирана е по ини-

циатива на председателя на Комитета
за култура Людмила
Живкова, а неин патрон е генералният
директор на ЮНЕСКО Амаду Махтар
М'Боу.
В първата асамблея през 1979 г.
участват 1100 деца
от България и 1094
деца от 76 страни,
които имат способности в изобразителното изкуство, литературата и
музиката. Създаден е Световен детски и младежки парламент.
В последния асамблеен ден в подножието на Витоша е открит и парковият комплекс „Камбаните“ като
символ на асамблеята. Строител-

ството е осъществено за 30 денонощия. Инициативата е планирана
като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да се провеждат през
3 години. През 1987 г. ООН удостоява „Знаме на мира“ със званието
„Вестител на мира“, а асамблеята от
1988 г. постига рекорд, посрещайки
участници от 135 държави.Името и
девизът й са заимствани от философската система на Николай Рьорих – руски художник и философ.
Заради „Знаме на мира“ в България гостуват Ленард Бърнстейн,
Херберт фон Караян, Джани Родари и др. На 30 август 1990 г. България прекратява международното детско движение „Знаме на мира“. През 1999 г. Евгения Живкова
се опитва да възроди детската асамблея, но неуспешно.

Поставят фигура на Пенчо Славейков пред родната му къща
Габровският скулптор
Адриан Новаков ще изработи пластичната фигура
на Пенчо Славейков пред
родната му къща в Трявна.
Новаков е спечелил обявения от общината конкурс
за идеен проект и скулптура на Славейков, седнал
на пейка. Това съобщиха от
общината.
Скулпторът ще получи
парична награда от хиляда лева и ще му бъде възложено да осъществи про-

екта. На второ място е класиран Веселин Костадинов
от Варна, който ще получи
сумата от 500 лева.
Резултатите от конкурса са обявени от назначена със заповед на кмета
комисия, членове на която
са специалисти от местната
администрация и от Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа". Били са отправени писмени покани към
четирима утвърдени скулп-

тори за участие в
конкурса, трима от
които са изпратили документация и
творби за състезанието.
От общината
припомнят, че първото дарение за паметника пред Славейковата къща е
било направено от
Карен Бейлерян, спечелила
наградата на публиката, в
размер на 500 лева, от лите-

ратурния конкурс на името
на Петко и Пенчо Славейкови през 2017 г.
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столица на българското
княжество, то е Пловдив.
Такъв град без патриотизъм у българите, на който повече от половината
жители се гърчеят и са явно наши неприятели, може ли да бъде столица на
нашето пеленаче княжество? София - направете я
красива, посъбудете й жителите, които поне не
са неприятели на отечеството си, ако и да
казват, че са останали
назад, и нека стане София българска столица. Пловдив, на който
половината от жителите са турски шпиони, не трябва да е сърцето на нашето отечество!“
Според Берлинския договор Търново било определено
за място, гдето да се
съберат по-видните
българи, за да изработят конституция и
изберат княз. Там смятали да пренесат и резиденцията на императорския комисар. Обаче
княз Дондуков се противопоставя и в едно дълго писмо от 24 юли 1878
г. до военния министър
Милютин в Петербург
моли да му бъде разрешено да остави за своя
резиденция София.
На 4 август същата година военният министър
отговаря, че е докладвал

на императора и че предложението на княз Дондуков е прието с една
бележка: преместването
на резиденцията да има
временен характер, за да
не се предрешава въпросът за бъдещата столица,
която трябва да бъде избрана не от русите, а от
самите българи и Учредителното народно събрание.
При приемане на конституцията във Великото
народно събрание в Търново, в заседанието на 22
март 1879 г., се повдига
и въпросът за столицата.
Предложението за
София се възприема с
пълно единодушие, без
всякакви разисквания.
Народните представители стават на крака с
издигнати ръце и силно
въодушевление и цепят
въздуха с виковете: София, София, София!
Така София стана столица на България.
Григор Начович беше
писал: „Направете я красива!“.
Днес наистина тя е
красива, чиста, издигната в духовно отношение,
столица и на българската
култура, наша обща гордост и радост.
Из общинското списание "Сердика", книга 4
от 1939 г.
Петър Динеков
(Б.р. На 17 септември се отбелязва
Денят на София.)

Изложба в памет
на Велко Кънев
В родния град на артиста Велко Кънев - Елхово,
бе открита постоянна експозиция по повод 70-годишнината от рождението му, съобщи директорът на местния етнографско-археологически музей Христо Христов.
На откриването са присъствали областният управител на Ямбол Димитър Иванов, кметът на Елхово Петър Киров, проф. Стоян Денчев, роднини и
близки на артиста.
Показани са
снимки
от семейния
архив
на покойния
Велко
Кънев,
фотоси
и печатни материали от постановките на Народния театър "Иван
Вазов", в които той е участвал. Изложени са снимки на статуетките "Икар" и "Аскеер", спечелени за
негови роли в театъра, и на ордена "Св. св. Кирил
и Методий" - първа степен, за заслуги в областта
на културата и изкуството, който му е бил присъден през 2008 г.
Сред експонатите са също грамотите, с които е
обявен за почетен гражданин на Елхово и на Сливен, както и театрална програма за дебюта му на 14
години в пиесата на Асен Босев "Кандидат за луната" като ученик в Елхово.
Постоянната експозиция се помещава в наскоро ремонтирана двуетажна къща в центъра
на града, предоставена за тази цел от общинския съвет.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Поругаха паметници
На 9 септември Паметникът на Съветската армия в
София осъмна, залят с блажна боя. Тя е била плисната
точно върху надписите на
фасадата на монумента, а
долу е излято автомобилно
масло. В района имаше полицейски патрул. На място
бяха изпратени работници,
които започнаха да почистват последствията от вандалския акт.
Това е поредно посегателство върху паметника. През
октомври м. г. той осъмна боядисан в жълто. Паметникът
бе почистван и през юли м.
г., когато върху паметника с
червен спрей беше изписано "БКП са терористи". През
2015 година пък един от войниците бе боядисан в синьо
и жълто.

***
Паметната плоча в Асеновград, под която лежат
костите на 25-ма борци срещу фашизма в България, бе
полята с блажна боя. Паметникът се намира в непосредствена близост до Палеонтологичен музей и параклис.
По същото време миналата година вандали бяха изрисували паметника с нецензурни изрази и хитлеристки знаци (на снимката). Той е от изключително
значение за местната общност и наследниците на антифашистите, които ежегодно идват да се поклонят пред
тяхната саможертва.
На Братската могила
местните социалисти вложиха собствени средства,
за да реставрират плочите

с имената на антифашистите. Председателят на БСП Асеновград Енко Найденов
подаде сигнал до районна
прокуратура и МВР.
***
Колко жалки са хората,
които искат да заличат
спомените и паметта на
жертвите на фашизма! Те
правят всичко възможно да
поругаят де що има останал паметник. Искат идните поколения да не знаят
историята си. Но който не
познава историята си, винаги ще прави грешка след
грешка, вместо да се поучи! Това ли им е целта? Потомците им да са невежи
и безчувствени? Едно е сигурно – че на рушителите
и вандалите паметник няма да бъде издигнат!

18 души са откарани в болница след тежка катастрофа на пътя
Разград – Попово. Микробус, пълен с пенсионери от силистренското село Страцимир,
които отивали на съ-

бор в поповско село,
опитва да избегне челен удар с ТИР с разградска регистрация и
се обръща край пътя. От всички 18 човека четирима души
са пострадали по-теж-

Роми изнасилиха
жена в Карлово

Районният съд в Карлово остави в ареста за
постоянно четирима мъже от града. Те са обвинени в изнасилване на
млада жена. Закопчаните са от ромски произход
и са познавали девойка-

Двама пребити младежи са приети едновременно за
лечение в благоевградската болница. Те са пострадали
пред дискотеки в Гоце Делчев и Благоевград след купон с приятели. Гастарбайтерът в Германия Ив. Иванов
бил на парти в родния си град Гоце Делчев. Нападнат е
неочаквано около 01.40 часа пред дискотека на ул. „Тодор Александров” след възникнал спор с друг мъж. При
сбиването е ударен с камък по главата. Окървавен от
силния удар, залитнал и наранил сериозно и крака си.

С

пециализираният
съд остави в ареста алкохолния
бос Миню Стайков, като му определи мярка за неотклонение задържане под стража. С
мярка задържане под
стража са и другите двама, арестувани заедно с
алкохолния бос. Зад решетките остават Белун
Хазърбасанов, който е

вилнеят из Варненско

Пиян шофьор опита да се измъкне от полицейска проверка, но осъмна в ареста. Срещу него е образовано предварително производство. За шофиране след употреба на алкохол пред съда ще отговаря още един варненец, а мъж от Слънчево е засечен дрогиран зад волана. 38-годишният А. А. се
прибирал с фолксвагена си от квартал "Аспарухово" към централната част на Варна. В 3,20 часа сутринта полицейска патрул опитал да го спре за рутинна проверка.
Мъжът стъпил здраво на газта и подминал униформените. Те подали сигнал до колегите си. Минути по-късно вторият екип успял да спре варненеца.
Според дрегера той шофирал с 1,70 промила. Друг
варненец също изкара едно денонощие в ареста,
след като бе спрян за проверка с форда си в село
Кичево. Неговите промили били 1,94.

Нощен екшън в цигански квартал

та. Води се разследване,
тече разпит на свидетели, установява се какво
точно се е случило. Криминалисти коментираха,
че от 15 години в Карлово не е имало изнасилване.

Пребити младежи

Протест срещу циганския произвол
Невероятен екшън се е разиграл
в столичния квартал "Факултета".
Според живеещи в блоковете,
намиращи се в близост с ромската махала, баталните сцени са били впечатляващи.
За да се справят с многоброй-

ните прииждащи роми, се наложило полицаите да използват газови
спрейове и кучета.
Засега не се знае точната причина за конфликта, предполага се,
че става въпрос за сигнал за силна музика.

Алкохолен бос остава в ареста

брат на жената на Миню Стайков, както и си-

нът на кмета на Карнобат
Иван Димитров. Те бяха

Крими
хроника
Хванаха сериен
изнасилвач

Катастрофа с микробус Пияни шофьори
ко. Има пациенти със
счупвания, с травми
на гръдния кош, но
и пациент, който е в
кома.
Алкохолните проби
на двамата водачи –
на ТИР-а и на микробуса, в който са пътували възрастните хора,
са отрицателни. Безспорно е установено,
че причината за инцидента е навлизането на товарния автомобил в насрещното
платно, като най-вероятно е, че той се е движил с по-голяма скорост от необходимата.

12.IX. - 18.IX.2018 г.

задържани и обвинени
за участие в престъпна
група за производство
и разпространение на
акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари.
Според съдията по делото може да се направи
обосновано предполо-

жение за участието на
Стайков в престъпната
група.
Също така имало доказателства, че той е
създал условия и организация за извършване на данъчни престъпления чрез регистриране на голям брой
търговски дружества
на свързани с него лица, които той реално
контролира.

Полицията в Слънчев
бряг е задържала сериен
изнасилвач на проститутки, съобщиха от бургаската прокуратура. Арестуваният е 43-годишният Николай Паскалев от София.
Той е отвличал жертвите
си и ги е водил в района на
"Ханска шатра", след което ги изнасилвал и обирал. Случаите са от юни,
юли и август тази година.
От прокуратурата нарекоха действията на Паскалев „нечовешко престъпление”.

Изсипват
мръсотии
върху кола
Престъпниците в Бургас явно стават все по-изобретателни. След като
от тук тръгнаха забитите
кирки в автомобилите и
запечатаните с монтажна
пяна коли, сега бандитите
са намерили нов начин да
наказват хората.
Местна медия публикува потресаваща снимка на
"Ауди", залято с фекалии.
Кадърът е направен пред
блок в ж.к. "Славейков"
още преди собственикът
да разбере какво се е случило. На снимката се вижда ясно как возилото е покрито с фекалии, а върху
него дори е зарязан бидонът.

Откриха изчезнал
турист
Екипи на ПСС са провели спасителна акция в
района на Рилския манастир.
Служители на ПСС получили сигнал за изгубен
турист, който не е бил в
състояние да открие правилния маршрут. Той не
е бил презапасен с необходима екипировка и е
имало опасност да премръзне. Екипите са реагирали своевременно и към
00,00 часа изгубеният турист е бил свален невредим в Благоевград.

Кола пламна
в тунел
Лек автомобил се е самозапалил след изхода на
тунел "Топли дол" на магистрала "Хемус". Колата е с газова уредба, към
мястото са били насочени екипи на пожарната. За
щастие няма пострадали.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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оБиЧаи и оБреДи

Продължение от бр. 35
Тук са изстреляни най-много
куршуми и снаряди. А животът
е бил мирен, спокоен, точно тук
е имало най-много смесени бракове между християни и мюсюлмани. Сега царува разделение и
омраза, видно дори от съществуването на два университета:
Хърватски свободен и Босненски
държавен (мюсюлмански). Няколко сгради са запазени в разрушен вид, дупки има и по сградите (и не само тук),
запазени, за да напомнят на поколенията.
Най-забележителното
за Мостар
е Стари
мост,
символ
н а

та “Св. Влас”.
За да имаме възможност да
посетим Будва, един музей на
открито, пресичаме “за няколко
минути” големия Которски залив
с параход.
Тръгваме привечер към Албания. Пътуването е през Албанските Алпи. Пристигаме в Круя
– красив град в Албания. Високо
в планината. Посещаваме музея
на Скендербег – албанския национален герой. И чаршията там е
само една тясна и дълга улица с
магазинчета и капанчета от двете страни…
В Тирана правим обиколка
на центъра. С автобуса вървим по главната улица.
След това пеш минаваме през новия централен площад
(засега почти празен),
к р а й
джа-

миСт
ар
ра и етия
ническат
мо
та толерантст
ност. Мостът нявм
кога бил единствеос
та
ният вход за града и
р
се пазел от човек, наричан “мостар” (пазач на моста), откъдето идва и името
на града.
По пътя към Дубровник спираме за кратко в каменното селище Почители (почитатели), кацнало на склона на планината, където са се заселвали да живеят
“свети хора”, отказали се
от сладостите на живота
– някои доброволно,
други поради нещастни обстоятелства.
Докато
стигнем

мията на
Е т е м
бей, часовниковата
кула,
някогашния
музей на Енвер Ходжа (днес
празен), театрите и
операта (Енвер Ходжа много ги ценял).
Последната дестинация
е Македония, Охрид и
Охридското езеро.
Правим пешеходна обиколка на
чаршията, което означаваше
да се изкачим високо
по доста
стръмен
път, където
( и з

д о
к
ни
цялаДубв
о
та чарр о бр
у
шия) свовник,
вД
о
бодно
се двиминаваме
т
ще
жеха
коли.
Видяпрез град
и
ан
хме
църквата
“Св.
СоТузлата. Той
т
ис
фия”,
една
от
четирите
е голям град
р
П
църкви с това име, възстас високи и хуновения дървен амфитеатър с
бави сгради и …
перфектна чуваемост и стигнахпразни улици – няме да Климентовия универсима движение по тях,
няма хора в градините,
н я - тет, в момента недействащ, но с
ма играещи деца. И така е поч- големи планове… А долу, край
ти във всички селища, през ко- езерото, Кирил и Методий, Клиито минаваме. А личи, че не са мент и Наум гледат от бронзовите си статуи.
празни, западащи…
На Дубровник посвещаваме
Искам да завърша краткото опиполовин ден. Единствен Напо- сание на впечатленията ни от “Баллеон превзел Дубровник чрез канския калейдоскоп” не толкова
измама (иначе той никога не бил песимистично.
превземан), като излъгал, че войПрез целия път гледахме светли,
ниците му били болни и трябва- бели, нови къщи, градини с цветя,
ло да останат да се лекуват, за обработени ниви; изоставени къда могат да се бият с руснаците. щи видяхме чак в Македония. ЗаИ те останали десетина години що ние не умеем или не искаме да
– като окупатори! Посещаваме живеем като другите?
Край
пристанището, катедралата “Възнесение Богородично” и църквастефка ПЕТрОВа

17 септември

è ìàéêà èì Ñîôèÿ

На този ден православната църква почита паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов
и отдава почит на добродетелите. 17
септември е и Денят на столицата на
България - град София.
Църковното предание разказва, че
през втората половина на І век в Рим е
живяла благочестива жена, християнка, която
се казвала София.
Тя имала
три дъщери, които носели имената на
християнски добродетели - Вяра,
Надежда
и Любов.
София
и дъщерите изповядвали вярата
си открито. Като
разбрал
това, император
Адриан (117-138) заповядал да ги доведат при него. Когато застанали пред
императора, всички присъстващи се
изумили от спокойствието им.
Той се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида,
но Вяра, която била на 12 години, Надежда - на 10, и Любов - на 9 г., останали непреклонни. Тогава императоОт стр. 1
Кой от трите е
Христовият кръст, се
разбира, когато чрез
докосване с един от
тях е възкресен наскоро починал човек. Частица от този животворящ кръст Елена
изпраща на сина си в
Константинопол, а самият кръст е положен
в йерусалимския храм
„Възкресение Христово“. На Велики петък
се изнасял на Голгота
за поклонение.
След време над пещерата на гроба Господен
построяват
храм, който съществува и до днес. Той е
осветен тържествено на 14 септември
335 г. Затова на този
ден се събират хиляди
поклонници. За да могат всички да видят
Светия кръст, епископът го повдига или го
„въздвижва“ над главите на присъстващите.
От това „въздвижение“ получава своето
име и празникът. Според фолклорните представи от Кръстовден
слънцето „тръгва назад“ към зимата и денят се „кръстосва“ с
нощта – изравняват
се. Времето застудя-

рът заповядал да ги изтезават жестоко, а майката била принудена да гледа и страданията на децата си. Момичетата не издържали на изтезанията
и починали, а императорът разрешил
на София да погребе дъщерите си. Три
дни след смъртта на децата си умира и
майка им, която също била погребана
при тях. Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и
Любов почиват от 777 г. в
Елзас, Франция.
Народните
обичаи на този ден повеляват на масата да се слагат
прясна питка
(пита) и грозде. В светския
календар както и в църковния на тази дата се празнуват основните
добродетели:
вяра, надежда,
любов и мъдрост. Според
традицията
жените раздават питки и сезонни плодове за здраве. Всеки проявява милосърдие към
хората в беда и бедните - помага се
на сиромах и на сираче, гостенин не
се връща и им се дава храна.
имен ден празнуват: вера, люба,
любен, любов, любомир, любомира, надежда, надя, Севда, София и
други сродни.

ÊÐÚÑÒÎÂÄÅÍ

ва, водите изстиват.
От Кръстовден или
от Симеоновден (1 септември) може да започне сеитбата на зимните житни култури. На
Кръстовден се „осветява“ семето за посев.
В някои райони на България празникът е наречен Гроздоберник, защото започва гроздоберът, а първото откъснато грозде се освещава в църква и се раздава за здраве и плодородие. На този ден жените „кръстосват“ (загърлят) многогодишните цветя в градинките
си – за да не се „пресекат“ китките им. А мъ-

жете си пазят кръста
(опасват го с пояс) поради захлаждането.
По традиция на Кръстовден се спазва строг
пост, „говее се за кръста“ и не се хапва нищо
червено. Най-възрастната жена в домакинството опича Кръстова пита (кръсташка) –
обреден хляб с украса
от кръст върху него.
Професионален
празник имат огнеборците и чакръкчиите, а имен ден:
кръстьо, кръстина,
кръстан, кръстана,
кана, кънчо, криста,
кристин, кристина,
кристиян.
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С гордост носим името „Филип Тотю войвода”
Български

Пред клуб №2 „филип тотю войвода“
Филип Тотю войвода e
български хайдутин и революционер, виден деец
на българското националноосвободително движение. Роден е на 11.4.1830
г. в Гърците – село, сгушено в северните склонове
на Стара планина, Търновско. Рожденото му име е
Тодор Тодоров Станчев.
Тодор расте здраво, умно и пъргаво дете. Семейството му отглежда и
търгува с едър рогат добитък. Детето вижда мъките на поробения народ
и двадесетгодишен става
хайдутин в четите на Бойчо войвода, Желю войвода и др. Често пъти си сменя имената, едно от които е Филип Тотю войвода. Хайдушкият му живот
е свързан с безброй юнашки подвизи. Много пъти спасява отвлечени и по-

робени мъже, жени и девойки. Премахва жестокия Ебрахим, от когото е
пропищяло населението
в Търновско.
Една вечер безстрашно се спуска през комина
в къщата на Хасан ага в
с. Келеменци, Търновско.
Освобождава отвлечената девойка Кина от с. Хотница, наброява й 30 хил.
гроша и я изпровожда към
родния й дом.
Затварян е в Търновския и Сливенския затвор,
но успява да избяга. През
1867 г. преминава Дунава
до Свищов, но четата му
била разбита. Той и четирима четници се присъединяват към четата на Панайот Хитов и се оттеглят
в Сърбия. С чета войводата активно се включва
в Сръбско-турската освободителна война. Турски-

те власти организират за- та на своя народ. Живот, водител Мария Стоянова.
сади, внедряват шпиони, достоен за подражание.
Активна е и групата „Пей,
използват отрови, но не
Затова приехме името сърце” за стари градски
успяват да го унищожат.
Филип Тотю войвода за песни и шлагери с ръковоВеднъж Филип Тотю от- патрон на пенсионерския дител Димитрина Цанева.
сяда в родния си дом. Тур- ни клуб в Горна Оряхови- Не по-назад е и квартетът
ците научават и обсаждат ца. В момента клубът ни „3+1” с ръководител Никокъщата. Войводата се кач- се посещава от 257 души, ла Цанев. С интерес се пова на покрива. В тъмната председател е г-жа Божан- среща и дуетът за руски
нощ ризата му се белее и кова, педагог, отличен ор- песни „Золотое кольцо”
вее от вятъра като крила. ганизатор. С помощта на със солистки Ани ПеткоСъс сабя в ръка скача и се управителния съвет до- ва и г-жа Костова и музикаспасява. След този случай веждат докрай всички за- лен ръководител Стефан
турци и българи
Бочуков.
разказват, че Тотю
Гостите
войвода има крини се зала, затова е неулохласват
вим и куршум не го
по творулучва.
бите на
Той е живял
членовеи в Русия. Рускоте на лито правителство
тературму отпуска пенната ни
сия за заслуги. С
група.
чета смелият войСамовода участва в Рудейниско-турската освоте състабодителна война.
ви участБуйната му бунтовват във
ническа кръв се усфестивапокоява в старчели, преските вени. Дожигледи,
на посещение в къщата на Г. Парцалев в гр. левски.
вява освобождесборове
авторката е седнала в средата, със слънчеви очила.
нието и заживява
на меств с. Две могили, Русенско. дачи. Ани Петкова е ак- но, областно и националТам свършва земният му тивен уредник на клуба. но ниво. За отличното им
път на 22.3.1907 г.
Материалната база неот- представяне получават
България е горда, че давна е обновена. В клуба дипломи и грамоти. Пропритежава такъв мъж, го- има изградени самодейни веждаме много екскуртов да даде живота си, за колективи. Най-големият зии, походи и излети. Пода извоюва най-ценното – е смесеният хор „Млади сетили сме над 115 истосвободата и идентичност- сърца” с музикален ръко- рически места. Слушаме

беседи от известни личности. Провеждаме предизборни срещи с представители на политически партии. Елена Славева
поддържа изряден дневника на пенсионерския
ни клуб, който тежи „само” 10 кг. В него тя отбелязва най-важните изяви,
поставя снимки собствено производство и така ни
увековечава.
С почит посещаваме
родната къща на Филип
Тотю в с. Гърците и последния му дом в с. Две могили.
Поднасяме венци и цветя,
не го забравяме. Защото
народ, който забравя миналото, губи бъдещето си!
С радост посрещаме гости от приятелски пенсионерски клубове. Тези срещи ни зареждат със сили
и енергия. Животът в клуба е пълен с положителни емоции благодарение
на г-жа Божанкова и слънчевата уредничка Ани Петкова.
Можем смело да кажем,
че пенсионерският клуб
„Филип Тотю войвода” е
един от водещите клубове в Търновска област. Не
вярвате ли? Заповядайте
при нас, за да се запознаете на място с отличната
му дейност!
Ваня кОйЧЕВа,
горна Оряховица

Çаùо ëúæете,
В памет на
ã-н Ãеорãиев? Леся Украинка
Изумена съм от лъжите
в коментара на Г. Георгиев
от Ботевград, публикуван в
бр. 33 по повод на учредения и регистриран в съда
Нов съюз на пенсионерите.
Г-н Петър Петров не се е
„издигнал”, а е избран единодушно от учредителното събрание за председател. Познавам трима от 7-те
членове на Изпълнителното бюро: инж.Петър Петров
и инж. Стефан Стефанов от
Перник са личности с богат
производствено-стопански, организационен и обществено-политически опит. Дана Янинска е председател на пенсионерската организация в община
Ихтиман. Това е единствената организация, получила признание в международни документи за своята дейност в изпълнение на
повелята за активен живот
на възрастните хора. Зам.председател на новия съюз е високообразованата и компетентна юристка
проф. Гена Велковска.
Пенсионерите имат нужда да им бъде върната вярата и да бъдат осъществявани конкретни и ефективни действия за решаване
на техните тежки социални проблеми. Досега няма
информация вие да имате

идеи, предложения и опит за реализация на подобни дейности. Също не е известно в Ботевград да има
целогодишни програми за
работа с деца и ученици с
цел постигане на солидарност и приемственост между поколенията.
В тази връзка на какво
основание се опитвате да
говорите от името на всички пенсионери от Ботевград?
Ще посоча още една ваша неточност - няма 66 манипулирани общински организации, има 65 редовно избрани делегати за IV
конгрес, които с подписите си заявиха пред Софийския градски съд, че конгресът е проведен в нарушение на устава и закона.
Новият съюз на пенсионерите е учреден не да
разцепва или да конкурира някого, а да започне реална дейност за спиране на
геноцида и дискриминацията на българските пенсионери. Още повече че на
национално ниво не остана юридически легитимно
пенсионерско сдружение.
катя ХрисТОВа,
председател на Облс
на сП-20004 – Перник,
учредител на Нов съюз на
пенсионерите

И през това лято литературните клубове от
столицата се събраха на своя вече традиционен фестивал на поезията във Владая. Този
път събитието беше посветено на 105-годишнината от смъртта на неповторимата украинска поетеса Лариса Петровна Косач, пребивавала в края на ХIХ век в селото, където се
е лекувала от коварната костна туберкулоза.
Най-активно участие в събитието взеха литературните клубове от Владая „Ивел” и „Леся
Украинка”, литературният клуб „Вяра – Надежда – Любов” към читалище „Райко Алексиев“, район „Красно село”, литературният клуб „Гео Милев” към столичната организация на СП-2004, литературните клубове от жк
„Люлин”, Банкя и др.
Събитието ръководиха
Иван Павлов, символичен
домакин, председателите
на литературния клуб „Гео
Милев” Дора Милева и на
„В. Н. Л.” Михаил Михайлов.
Пред паметната плоча на поетесата в градинката срещу някогашната къща, където е
живяла, нейни стихове изпълни Шина Велинова от Мърчаево, която прочете и известие
от столичен вестник от местния интелектуалец Тодор Керин, в което вълнуващо се разказва за файтона, с който са пристигнали тук
Лариса, нейният вуйчо проф. Михайло Драгоманов и двете му дъщери Лидия и Ариадна.
Вълнуващи слова за живота на поетесата
споделиха и Дора Милева и Георги Русанов,
един от доайените на организацията на СП2004 в „Красно село”, който е живял и рабо-

тил в Киев. А младата поетеса от жк „Хаджи
Димитър” Даниела Николова изпълни прекрасни свои стихове, подарък за участниците и гостите на събитието.
Празникът на поезията продължи в кметството, където се намира помещението на
клуб „Владайски зов”. Над петдесет бяха поетите, писателите, журналистите от столицата, взели участие в събирането. Сред гостите ни имаше и представители на движението
„Русофили”, на Българското славянско друже-

ство, на БСП от района, на запасните старшини и офицери, на ветераните от войната, на
88-о журналистическо дружество към СБЖ.
Николай Шмайзера се разплака, разказвайки
спомени за творците антифашисти. Присъстващите развълнува поетът и музикант Аспарух Вангелов.
От името на всички столични литературни клубове бяха поднесени и засадени свежи цветя пред паметната плоча на момичето,
свързало завинаги Владая с Украйна.
иван ПаВлОВ, член на медийната
комисия на сП-2004
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Ñïîäâèæíèê íà Àïîñòîëà
180 г. от рождението на Христо иванов - Големия
Борбата за национално освобождение през
втората половина на XIX
век е период, изпълнен с
емоция, болка и тъга, с романтика, със зараждането на идеали и с появата
на велики личности. Някои от тях – Левски, Ботев, Караджата, Раковски
и Бенковски, днес са национални символи, други
са по-малко познати, но
приносът им е съществен
и те не трябва да бъдат забравяни.
Христо Иванов – Големия е български революционер, една от най-забележителните фигури в
българската революционна дейност и близък съратник на Васил Левски. Сред
близките си приятели е известен още с псевдонимите Христо Иванов Книговезеца, Христо Книжаря,
Христо Книгопродавеца,
Христо Ловчалията, Христо Цигарджията, Христо
Къкренченина, Крачула,
Войводата Христо.
Роден е на 14 септември 1838 година в Къкрина в семейството на дребния земеделец и търговец
Иван Крачула. През 1846 г.
семейството се мести в Ловеч. Там Христо Иванов
учи в Горнотракийското взаимно училище „Св.
апостоли”. Негов учител е
Петко Рачов Славейков. В
Ловеч той научава два занаята – кожухарство и кни-

Трибуна
Апостола му помага в бъдеще.
След обесването на
Дякона на 18 февруари
1873 г., Книговезеца продължава делото на своя
„най-мил и драг приятел”.
Член е на Гюргевския революционен комитет за
подготовка на Априлското
въстание заедно със Стамболов, Волов и Бенковски.
Помощник е на Стамболов
в Първи (Търновски) революционен окръг. Събира
чета от над 100 души и се
свързва с четата на Цанко
Дюстабанов. Участва в битки при с. Ново село, Дебневския боаз и връх Марагидик. След разгрома на
въстанието се укрива в Ловеч чак до юли 1877 г.
Веднага след навлизането на руските отряди в Свищов Христо Иванов успява да се промъкне покрай турските власти и да събере чета от
170 души. Присъединява
се към отряда на полковник Алексей Жеребков и
заедно с русите навлиза в
Ловеч. Участва и във второто превземане на Ловеч, този път с нова чета,
отново сформирана от него. Съдейства на генерал
Гурко при освобождението на София и Пловдив. Награден е с „Орден за храброст” за смелите и неуморни действия, за непоколебимия дух и за копнежа за свобода.
Христо Иванов – Големия е един от малкото видни революционери, който успява да види свободна България. След края
на Руско-турската осво-

говезство.
След смъртта на майка
си, Христо Иванов заминава за Сърбия. В Белград
той доразвива уменията си
в книговезството. Там се
запознава с Георги Раковски и Васил Левски. През
1862 година постъпва в
Първа българска легия и
преминава начално военно обучение. След разпускането на легията се връща в България и се установява в Пловдив. Работи
като книговезец при Христо Данов и Йоаким Груев.
Буйната юнашка кръв кара
Христо Иванов – Големия
да се включи и в църковните борби на българите.
Малко по-късно заминава
за Цариград с идеята от
там да пътува за Америка,
но стига само до Марсилия
поради липса на средства.
За момент се установява в
Египет и работи на строежа на Суецкия канал, а от
там се завръща в Пловдив.
След завръщането си се
запознава с брата на Левски – Христо, и двамата решават да се присъединят
към Апостола, който в това
време се намира в Белград
в очакване на събирането
на Втората българска легия. На 12 октомври 1867 г.
Христо Иванов постъпва в
нея. Там той изучава полска и лагерна служба, устави, фортификация, оръжие, езда и фехтовка.
След разпускането на

легията Христо Иванов се
озовава във Влашко. Там
заедно с Христо Кунчев събира малка чета от 8 души,
с които да премине в България през Турну Мъгуреле. Четата била заловена
и хвърлена в затвора за 9
месеца. От там ги измъква
адвокат, изпратен от Апостола. След като е освободен, Книговезеца отваря
кръчма в Рушо де Веде,
но бързо я затваря поради необходимостта да се
завърне във вътрешността на България и да работи

за изграждането на комитетската мрежа. След създаването на революционната организация ръководи тайната полиция и тайната поща.
През 1870 г. по заръка на Левски Христо Иванов се заселва в Търново.
Там той създава Търновски частен революционен
комитет. Работи под ръководството на Левски и е в
непрестанна комуникация
с него. Определено шансът да се докосне толкова много до личността на

Педагогът и общестПо-късно баща му
веник Йоаким Груев е го изпраща в гръцкороден на 9 септември то училище в Пловдив.
преди 190 години в
В продължение на
Копривщица в семей- 20 години Йоаким Груството на Груйо Прой- ев преподава в Копнов и Тана Топалова. ривщица и в ПловдивБаща му е дреското класно бълбен търгогарско училивец, но със
ще, което по
сериозни
негово вреинтереме е найси към
прочуток н и то в Бълж о в гария.
ността.
СвоеИ личто обрано позование
ема обпри него
разопридобиванието
ват Тодор
на малкия
КаблешЙоаким. В
ков, Иван Вадомашни усзов, Константин
ловия го учи да Йоаким Стоилов.
чете от Часосло- Груев
През 1858 г.
ва и от граматипредлага на 11 май
ката, съставена от Не- да се празнува денят
офит Бозвели. Осем- на Кирил и Методий
годишен отива да се като празник на бълучи при Захарий Кру- гарските ученици.
ша, който преподава
Йоаким Груев участпо взаимната метода. ва активно в църковПрез есента на 1837 ните борби. След съзг. е построено учили- даването на българщето на дядо му Генчо ската екзархия е член
Топалов, в което идва на Пловдивския екда преподава Неофит зархийски съвет. По
Рилски и Йоаким ста- време на Априлското
ва негов ученик.
въстание по грешка е

арестуван за кратко.
След Освобождението е председател на съдебния съвет в Източна Румелия, директор
на просветата (18791884), член-съветник
на Върховния административен съд, гимназиален директор.
През 1884 г. става
редовен член на Българското книжовно
дружество, днес Българската академия на
науките. След Съединението е назначен
за помощник-комисар
в Южна България. Йоаким Груев има големи
заслуги за развитието
на просветното и културното дело в Южна
България. Полага основите на областната библиотека и музей
в Пловдив. Съдейства
за издаването на списанията „Наука” и „Училищен дневник”. Съставя учебници по история, география, граматика, логика. Той е
един от първите преводачи на чужда литература у нас. Автор е на
„Моите спомени”, която излиза през 1906 г.
Йоаким Груев умира
в Пловдив през 1912 г.

За пръв път шефовете на болници,
които получават финансиране от НЗОК
или държавата, ще трябва да подават
декларация за имотното и финансовото си състояние. Това разтърси България. В страната с най-висока смъртност, най-болната страна в ЕС, някои
от тези директори имат огромни състояния.
Първенец е проф. Генчо Начев, директор на столичната болница "Света
Екатерина" – той е с влог от 4,350 милиона евро и 567 хиляди долара. Освен това лекарят е притежател и на акции, имоти и доста други придобивки.
Забележителни са и банковите сметки
на шефа на НЗОК д-р Дечо Дечев, който доскоро беше шеф на болница "Св.
Иван Рилски".
Има и много други, които се радват
на състояние, което е просто блян за
средния българин. Имат апартаменти
из България, инвестиции във фондове,
мезонети в чужбина.
Картината на това богатство става
още по-драматична, като се постави в
контраст. Всички знаем например, че
лекарите в Спешна помощ изнемогват финансово от години. Работата им
е напрегната, натоварваща, страшна
дори, а те се разписват за около 1000
лева на месец. И тук не става дума за
завист към успеха на някои хора, но в
държава, в която постоянно се говори
за хронично недофинансирана здравна система, за фалити на болници, за
криза с медицинския персонал, очевидно има някакъв проблем, който се
задълбочава и става остър като възпалителен процес. Едва ли има българин,

васил левски, брат му Христо и Христо иванов - Големия по време на втората българска
легия, Белград, 1867 г.
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бодителна война участва
в създаването на комитетите „Единство” за подпомагане на населението в
Тракия и Македония, което е откъснато от родината. По-късно се отдава
на книговезството и отваря малка печатница в Търново. Но юнашкото сърце
не понася спокойния живот. През 1885 г. избухва
Сръбско-българската война и майка България отново има нужда от уменията, смелостта и опита на
Книговезеца. Той отново
събира чета от около 450500 доброволци и с нея
достига до границата със
Сърбия.
Христо Иванов развива и политическа кариера, член е на Народно-либералната партия с лидер
Стефан Стамболов. Депутат
е в V обикновено народно
събрание (1890-1893). Последните години от живота му са най-тежки. Болен,
със заседнал куршум в крака, той трудно работи, за да
издържа многолюдното си
семейство.
Големият българин
приключва земния си път
на 29 януари 1898 г. в немотия и забрава. Този, който е положил костите си в
пантеона на свободата, рано или късно става обект
на преклонение, а оцелелите някак поколенията сякаш „упрекват“, че са
останали живи и са ги лишили от още един герой.
И понеже Христо Иванов Големия е именно един от
тях, то и той остава в сянката на историята.
Петър аНгЕлОВ

Âèäåí âúçðîæäåíñêè ïðîñâåòèòåë Лекарите милионери

който да не се съгласи, че е нормално
лекарите да вземат добри заплати и да
имат стабилни доходи. Но когато едни
лекари тънат в разкош, а други се чудят
как да скърпят двата края, очевидно
сме изправени пред огромен проблем.
И за да не бъда разбран неправилно
– не поставям под съмнение професионалните качества на нито един от лекарите милионери. Вероятно повечето
от тях заслужават доходите си, а уменията им са на световно ниво. Проблемът не е личностен, а е въпрос на държавна политика и мисъл за бъдещето.
Как Начев, който е директор на държавна болница, плува в разкош, докато родната медицина е изправена пред
риска да няма медицински сестри! Те
бягат в чужбина заради заплатите. Значи за неговото богатство има пари, а
за медицинската сестра няма.
Още повече че тези огромни богатства са в контрасти и с мизерния вид
на някои болници – стара техника, стари легла, олющени фасади, отвратителна храна. Просто коментарите са
излишни. Очевидно е и за слепия какво се случва.
александър симОВ
Страницата подготви цветан иЛиЕВ
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При астма

 Смесват се 100 г чесън и хрян и се смачкват
до рядка каша, 150 г краве
масло и 600 г мед. Сместа
се загрява на водна баня
и се съхранява в хладилника. Взема се по 1 лъжица 60 минути преди ядене
в продължение на 2 месеца. При необходимост лечението може да се повтори след месец.
 В шише 700 мл се сипва мед от бебешко бурканче, пакетче смлян черен пипер и се долива с ракия до
напълването му. Пие се 3-4
пъти дневно по 1 с. л., като преди употреба шишето се разклаща. След това
лечение астмата напълно
изчезва.
 1 с. л. листа от живовляк се заливат с 1 ч. ч. ки-

пяща вода. Запарва се 15
минути и течността се прецежда. Пие се по 1 лъжица
4 пъти дневно преди хранене.
 Смесват се нарязани
на ситно 25 г агримония и
15 г гръцка коприва. Кипват
се в 1 л вода, после сместа
престоява захлупена 3 часа. Пие се по половин чаша 5-6 пъти дневно. Тази
рецепта се прилага освен
при бронхиална астма и
при кашлица, ревматизъм,
простуда. След две седмици се усеща подобрението. При коклюш (магарешка
кашлица) при деца се пие
по една чаена лъжица 3-5
пъти на ден.
 Лимоновият сок от 1 кг
лимони се смесва с 300 мл
зехтин и с 2,5 г твърд камфор. Сместа се съхранява в
тъмна бутилка и преди употреба се разклаща. От течността се пие 25 мл 3 пъти
на ден 30 минути преди ядене. Ако астмата е хронична,
един път седмично се пра-

вят вендузи по едно и също
бреме и болният трябва да
се пази от простуда.
 Смесват се по 40 г от
билките лавандула, цвят
от бял равнец, слез, листа
от подбел, корени от бял
оман, иглика, ленено семе
и 40 г корени от глухарче,
20 г цвят от глог, 50 листа
от живовляк, 100 г листа от
лазаркиня и 60 г стръкчета
от босилек.
От сместа 2 с. л. се слагат
в 400 мл кипяща вода, ври
5 минути и кисне половин
час. Пие се подсладено с
мед по една винена чаша
3 пъти дневно преди ядене.
 В алуминиево канче с
300 мл вода се слагат 2 лъжици мед, 3 средно големи
глави лук, обелени и цепнати на кръст. Сместа ври
на бавен огън, докато водата остане наполовина. Прецежда се и се изпива цялото количество – охладено,
90 минути преди ядене. На
следващия ден се почива и
така през ден, докато дните

съветник

за почивка станат 10. Ако се
наложи, след 10 дни пак се
пие. Твърди се, че при някои болни ефектът е след
първия сеанс.
 Изпичат се като кафе
шепа зърна от бакла. Смилат се и 6 с. л. се разбъркват с 500 г мед. От сместа
се приема три пъти дневно
по 1 ч. л. 30 минути преди
ядене. Лечението продължава до пълно излекуване.
 Една лъжица с пресен
копър, нарязан на ситно, се
залива с 2 чаши вода и затворена плътно в тенджера. Вари се 5 минути, след
което на гладно се пие по
1-5 к. ч. 3 пъти дневно. На
третия ден ще забравите за
бронхиалната астма.
 За премахване на спазъма при астма и хронични бронхити и от кашляне
се прилага следната отвара от билки: 14 г бял оман,
29 г подбел, 21 г босилек
В 250 г вода се слага 1 ч. л.
от всяка билка. Вари се 3
минути и кисне 20 минути.
След това от отварата се
прие 3 пъти дневно по 80
г след ядене.

Çäðàâîñëîâíè ïîëçè îò ðóêîëàòà

Руколата - този все
още непопулярен у нас
зеленчук, бавно и сигурно се превръща в
символ на изискания
и подбран вкус. Свежата зеленина в комбинация с ядков аромат и пикантна нотка, подобна
на синапа, го превръща
в идеална съставка на
всякакви зелени салати,
пасти, пици и други ястия, идващи от италианската кухня.
Освен с богат вкус
руколата радва и с безброй полезни съставки.
Далечният роднина на
зелето, карфиола и ряпата съдържа малко калории, които се компенсират от голямо количество хранителни съставки.
Лечебните й свойства се дължат най-вече на големите количества витамин С - мощен

антиоксидант, повишаващ защитните сили на
организма и изчистващ
токсините.
Бета-каротинът в руколата се преработва от
тялото и се превръща в
антиканцерогенния витамин А. С антикан-

лъчи на слънцето.
В руколата се откриват още витамините В2,
В5, В6, както и много фибри. Недостигът на витамин В води до необяснима умора и ленивост.
Редовният прием на руколата регулира

церогенни качества е и сулфорафанът в
зеленчука. Това я прави храна номер едно в
борбата с всички заболявания. Освен това солидната доза витамин А
защитава от горещите

метаболизма и помага на
тялото да се справя с
умората.
Салатата от рукола
се препоръчва на предразположени или вече
страдащи от анемия доставя желязо на тя-

Îсоáености ïри ãотвене и
ïо÷истване на еìаéлирани сúäове

Използват се отдавна, а днес са продукт на
много компании, производители на тави и съдове за домакинството.
Произвеждат се във вся-

какви форми и цветове и с различно предназначение.
Желателно
е преди употреба съдът
да се напълни със солена вода, която да заври,
след което
да се махне
от огъня и
да се изчака да изстине.
Така животът на емайла
се удължава значително.
Тези съдове са подходящи
за газови, индукционни и
всякакви други котлони -

устойчиви са както на висока температура, така и
на ниска, което означава,
че ястието в тях може да се
съхрани така в хладилник.
Важно!
Въпреки че са издръжливи на висока температура, се препоръчва
готвенето в тях да се извършва на средно умерен
огън.
Приборите, които е
препоръчително да използвате при емайлираните съдове, са силиконови или дървени шпатули и лъжици. Металните или други, различни
от дърво, ще надраскат
повърхността на емайла!

лото.
Съставките на руколата я превръщат в прекрасна храна за всяка
диета. В 100 г от зеленчука се съдържат едва 25 калории. Нагарчащият вкус също способства за отделянето
на токсините.
Много полезна е за
бъдещите майки. Съдържа така необходимата фолиева киселина.
100 г от салатата осигурява половината дневна дажба от нея.
В прясно състояние
ползата е най-голяма.
Овкусява се със зехтин,
балсамов оцет и пармезан. Ако вкусът е прекалено пикантен, най-добре я използвайте като
подправка към салата
от марули или спанак.
Руколата много си подхожда със средиземноморски продукти.
 Почистването се извършва едва когато са добре изстинали.
Възможно е почистването им в съдомиялна,
но се препоръчва миенето на ръка със сапунена
вода, за да не се промени
състоянието на съда.
При упорити залепнали остатъци от храна
се разрешава използването на дървена стъргалка.
Емайлираните съдове за готвене са практични, безвредни, здрави
и приготвянето на храни
в тях е лесно и удобно. В
наши дни се произвеждат
много качествени съдове
и с изключително красиви десени, което ги прави
желани въпреки поостарялата им технология на
изработка.
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ÌÎÆÅÌ ËÈ ÄÀ
ÑÅ ÈÇÁÀÂÈÌ ÎÒ
ÁÎËÊÈÒÅ Â ÃÚÐÁÀ
ÁÅÇ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ?
Четирима от всеки пет човека днес страдат от болки в гърба, кръста, раменете и таза. Минало е времето, когато се е смятало,
че те са неизбежен спътник на остаряването. Днес все повече хора на възраст между
25 и 45 имат такива оплаквания.
Причините за болките в гърба могат да
бъдат различни: стари травми и злополуки,
физическа преумора, нервно-психическо и
умствено претоварване, неудобни пози на
работа (вследствие на неергономично работно място), влияние на въздушни течения и
климатици, тежка бременност или раждане,
неправилно положение на тялото по време
на сън и др.
Прешлените и междупрешленните дискове на гръбнака са подложени на непрестанен натиск и усукване. Функцията на гръбначния стълб се усложнява и от факта, че
всеки един от прешлените има отвор, през
който излиза съответен нерв, за да стигне
до своята зона на действие. И ако при някое рязко движение този нерв бъде притиснат или разтегнат, появява се силна болка в
местонахождението му.
За профилактика и безлекарствено лечение на болките в гърба много добър ефект
имат специалните японски масажи, практикувани в ЦЕНТър за масажи и Въз-

26 гОДини “БиО ЕнЕргО СПЕКТЪр”
Център за
масажи

Възстановителен
сПа център

софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

сТаНОВиТЕлЕН сПа ЦЕНТър “БиО ЕНЕргО сПЕкТър” от рефлексотерапевти, лично
обучени от автора на терапията – японския
проф. М. Сайонджи. При нея над 100 вида
манипулации и манипулативни техники раздвижват цялата костно-ставна система и освобождават ставните блокажи и прищипаните или засегнати нервни коренчета. При посилни болки се прилага класически масаж
с натурални етерични масла. Целта е да се
отпуснат напрегнатите мускули и заякчат отслабените. Масажите активизират кръвообращението в цялото тяло, стимулират кръво- и лимфотока, подобряват статиката на
гръбначния стълб и двигателната активност.
Паралелно се провеждат зонотерапия, аурикулотерапия и подходяща физиотерапия.
Във ВъзсТаНОВиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър
на фирмата този комплекс се допълва със
специална релаксираща СПА терапия за
гръб, която благодарение на активните
съставки на олигоелементи и минерали от
Мъртво море, както и редуването на хидромасажни водни с топлинни инфраруж водят
до един по-бърз и ефектен резултат. Специално подбраният комплекс от упражнения, който се препоръчва в домашни условия, подпомага хидратацията на гръбначните дискове и подобрява общия тонус на
организма. Тези методи в комбинация ефикасно и безлекарствено са в състояние да
премахнат болките по протежение на целия
гръбначен стълб, да възстановят нормалната двигателна дейност и мускулната трофика, като същевременно подобряват общото
състояние и самочувствието.
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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
комплекс плюс“
е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!

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.“

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.
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Софка Иванова, 56-годишна, от София

Вземайте Феминорм ,
преди менопаузата да ви съсипе
Повечето от нас си
мислят, че са наясно
какво ще се наложи да
преживеят с навлизането в периода на менопауза – топли вълни,
нервност, чести гинекологични проблеми, трупащите се килограми...
Но не очаквах, че менопаузата ще се отрази на интелекта, ще затруднява вземането на
решения и точната преценка, ще изтощава не
само физически, но и
психически и няма да
има спасение и покой
дори през нощта, когато отгоре ни се стоварва и безсънието.
Известен преводач
съм,

търсят ме за
форуми на най-високо ниво, работя по документи от международно значение. Нямам
право на грешка и никога не бях допускала
такава. До преди половин година, когато се издъних в Брюксел. Топлите вълни ме удариха
с двойна сила, предполагам от напрежението
и притеснението около
срещата, която не вървеше съвсем гладко.
През нощта не мигнах,
а когато в движение се
наложи спешен превод
на документи, нещата
съвсем излязоха от контрол. Първо се развиках
на чиновничките, които
трябваше да го размножат и приготвят папките на участниците, а после се оказа, че в документа има пропуснат важен пасаж.
Цял месец след това
телефонът ми мълчеше

и обичайните партньори се покриха. Беше се
разчуло и си представях
коментарите - „ударила
я е тежка критическа“.
Тогава, доста късно за
съжаление, прибегнах
до помощта на природните продукти от Фамилия Феминорм за овладяване на менопаузните смущения, безсънието, тревожността. Гинеколожката ми предписа
комбинация от два от
тях – Феминорм Дуо и
Феминорм лека Нощ.
Феминорм Дуо е
комбинация от два
мощни фитоестрогена,
струк-

турно и функционално силно наподобяват женските полови
хормони, които оказват мощен синергичен
ефект върху хормоналния баланс при жени в
климакс. Това води до
нормализиране на менопаузалните смущения. Във Феминорм лека Нощ към тях е добавен психичен хармонизатор мелатонин, който
поддържа цикъла сън/
бодърстване, регулира
биологичния часовник,
подобрява настроението и премахва тревожността.
Вземам ги вече половин година и мога да кажа, че съм в перфектна
форма. Но не беше лес-

но хората отново да повярват в това. Тази седмица най-после ми се
обадиха за работа —
но в София, за по-сигурно, не смеят да рискуват още.

Феминорм Дуо
и Феминорм
Лека Нощ при изразени
менопаузални смущения с безсъние
и тревожност

Приложение:
Феминорм
Дуо
(двойна комбинация)
при:
 Изразени
менопаузални смущения
 След оперативно отстраняване на
яйчниците
 След прекъсване на
хормонална
терапия (ХЗТ)
Феминорм
лека
Нощ
(тройна комбинация) при:
 Менопауза с изразени симптоми на
безсъние, тревожност
и депресия
Дозировка:
Феминорм Дуо – по
1 капсула два пъти дневно след хранене.
Феминорм
лека
Нощ – пo 1 капсула вечер 30-60 минути преди
лягане. Продължително
време – минимум 5 години.
В иновативни VGcaps
– растителни капсули
100% чист природен
продукт
Хипоалергични, без
глутен, примеси и консерванти!
Без съставки от животински произход!
Подходящ и за вегетарианци!

Feminorm е търговска марка на фирма Борола.
За консултация с гинеколог може да се обърнете към
клиника Борола, София 1202, ул. „Цар Симеон” 52,
тел. 02/983 62 03; e-mail:office@borola.com. За побогата информация посетете www.feminorm.com.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Полезно е да ходим боси

за контакти: Вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

При ходенето бос, наричано още
заземяване, отрицателните йони на
земята уравновесяват положителните йони, които всекидневно получаваме чрез стрес, мобилни устройства, храна и т. н.
Проучвания са установили, че заземяването променя електрическата активност в мозъка, може да подобри нивата на глюкозата и кръвното налягане, намалява възпаленията и болката в крайниците, засил-

ва имунитета, подобрява кръвообращението, укрепва мускулите. Не
пропускайте през топлите месеци
поне веднъж да се разходите боси.
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Лечебните гъби в помощ на онкологично болните
Д-р Диана Дякова

- моля, разкажете ни
малко повече за себе си.
- Завърших началното си образование през
1987 г. във Френски лицей „Молиер” в гр. Рио де
Женейро, Бразилия. През
1991 г. завърших средно
медицинско образование
в гимназия за подготовка
на медицински кадри „Жуал де Каштро”, гр. Лисабон,
Португалия. През 1997 г.
получих степен лекар-магистър в МУ - София. През
2003 г. придобих и специалност по акушерство и
гинекология и репродуктивна медицина в СБАЛАГ
- Майчин дом. Понастоящем работя и като лекарконсултант в „Доктор Би-

омастер“ ООД. Владея английски, португалски, испански и френски език.
През цялата ми кариера съм участвала в семинари и обучения както в
областта на конвенционалната медицина, така и
в областта на алтернативната природна медицина.
Проявявам изразен интерес към областта на фитотерапията и микотерапията и ги практикувам успешно в моята практика.
- как се повлияват вашите пациенти от употребата на продуктите
от лекарствените гъби?
Наблюдавала съм, че
употребата на препаратите от лекарствени гъби на

„Доктор Биомастер“, както
и на другите им специализирани препарати – продукт от алое арборесценс,
ЕСИАК, канабидиол (CBD) и
др. води до подобрение на
качеството на живот на пациентите. Ако са онкоболни и провеждат стандартна
терапия: химио- и лъчетерапия, натуралните продукти на „Доктор Биомастер“
им помагат да се справят
по-бързо със страничните
ефекти, а и оказват подкрепа на всички техни органи
и системи – сърце, бъбреци
и др. При пациентите, които употребяват продуктите,
се наблюдава подобрение
на кръвните показатели и
в по-малка степен окапване
на косата, световъртеж, гадене и повръщане след химиотерапия.
- как пациентите да отличат качествените продукти от лекарствени гъби на пазара?
- По отношение на продуктите от лекарствени гъби на “Доктор Биомастер”
мога да кажа, че мотото
им е „природна медицина
с безкомпромисно качество“. Фирмата е една от малкото, които предлагат продукти от плодното тяло на
гъбите. Това е много важно,
тъй като тези продукти са в
пъти по-ефикасни от тези,
които се предлагат от мицела на гъбите – по-евтини
и по-широко разпростра-

нени на българския пазар.
Освен това всички суровини минават изпитвания в
престижната лаборатория
„Агролаб“ в Германия.
На пазара ще срещнете
различни продукти от гъби.
Ако на опаковката пише, че
е гъбен екстракт, обърнете
внимание колко процента
са полизахаридите в него.
Добре е да са между 20 и
40%. Продуктите на „Доктор
Биомастер“ са такива и затова постигаме успехи дори при пациенти и с тежки хронични заболявания
и повечето морфологични
варианти на рак.
- кой натурален препарат от лекарствени гъби обикновено се изписва при онкологични заболявания?
- Това
е
„Имюн
Модулатор“-ът. Използва се
вече 11 години в България.
Наблюдавала съм действието на препарата „Имюн
Модулатор“ върху стотици пациенти. Резултатите
са много показателни! Продуктът представлява специална комбинация от 6 екстракта на най-ефикасните
лекарствени гъби (Shiitake,
Maitake, Agaricus, Reishi,
Cordyceps, Coriolus), познати на науката днес, всяка от
които присъства в традиционното лечение в Бразилия,
Китай и Япония от векове.
Екстрактът, ползван за направата на продукта, е изключително концентриран
– препаратът съдържа 40 %
полизахариди от плодното

тяло на гъбите. Такъв висок процент полизахариди е рядко срещан в натуралните продукти по света. Освен това лекарствените гъби за този препарат
се отглеждат в екологично
чисти райони, където е естественият им хабитат, от
фирма с 30-годишен опит, притежаваща сертификат HACCP ISO9001. Гаранция за качеството и на този препарат е най-голямата
независима германска лаборатория „Агролаб“, която провежда изпитванията
на суровините.
Продуктът подпомага
и възстановява имунната система след проведена химио- и лъчетерапия.
Бета-глюканите, които се
съдържат в продукта, са
изследвани в продължение на много години от
различни изследователски групи по цял свят.
Научната литература, изследваща действието на
полизахаридите и в частност на бета-глюканите, е
обемна и включва значителен брой изследвания.
Доказана е способността
им да активират макрофагите, неутрофилите, естествените клетки убийци (NK), цитотоксичните Тклетки, активират B-клетките и повишават антителата. Повишават тумор
некротизиращия фактор
(TNF) и някои цитокини

като интерлевкини и интерферон гама.
Съвместната употреба
на „Имюн Модулатор“ с
традиционните методи за
лечение води до подобрено качество на живот на
пациентите, като страничните ефекти от стандартните терапии (гадене, повръщане, окапване на косата) се проявяват в много
по-малка степен.
Понастоящем този природен имуномодулатор
се препоръчва не само от
мен, но и от различни други специалисти микотерапевти в България - както
при онкологични, така и
при много други заболявания. Продуктът е напълно
безвреден – не съм наблюдавала странични ефекти
в моята практика. Това, което съм наблюдавала, е, че
дава категорични резултати по отношение на засилване на имунната система
на пациентите, спомага за
прочистване на организма
от тежки метали и токсини, подпомага лечението
при инфекции при бактерии, вируси и гъбички, има
изразен противовъзпалителен ефект и подобрява
чернодробната и бъбречната функция.
- Благодаря Ви за това
интервю!
- За нищо, желая много здраве на Вашите читатели!

За контакт с д-р Дякова в София тел. 02/ 952 51 99 (от понеделник до петък, от 9-19 ч.).

Контролирайте апетита и теглото си с КАЛОрЕКС
За съжаление отдавна вече не можем
да разчитаме апетитът да бъде естествен индикатор за нуждите на организма
ни от храна и да регулира количеството,
което поглъщаме.
Безброй изследвания показват, че в
съвременните условия на живот той се
влияе от най-различни фактори и почти винаги негативно – тоест засилва се
прекомерно, а наднорменото тегло е естествено продължение на чувството за
неконтролируем глад, което се опитваме да заситим.
Пълнеем дори от угризенията, че пак
сме се поддали на лакомията. Както и от
стреса, шума в градската среда и дори в
офиса (тракането на клавиатурата и звъненето на телефона).
Претоварването и умствената умора
повишават апетита, но и мързелуването
има същия ефект. Шансовете да прекалите с храната се повишават след продължителното седене пред телевизора вкъщи или компютъра в офиса, когато отпочивате, застоявате се на едно място или
не сте максимално натоварени на работното място. От лоши мисли и безсъние
също се дебелее.
На слабия пол му е много по-трудно да
устои на съблазните, отколкото на силния, показват проучванията. Жените са
подложени и на постоянни допълнителни атаки. Мръсотията и безредието в кухнята и дома като цяло водят до желание
за преяждане. Установено е, че в кухнята
дебнат и други опасности. Някои храни,
още докато ги приготвяте, просто автоматично провокират увеличение на апе-

тита и предизвикват преяждане – супи,
печени ястия, мариновани храни, пикантни ястия и кисели плодове и зеленчуци.
Заплаха са и определени цветове – на
храните и в интериора около вас. Зеленото, тюркоазеното, жълтото, оранжевото
и червеното провокират апетита ни и ни
подтикват да похапнем нещо сладко. Но
шоколадчетата, сладкишите с крем, кроасаните, бисквитите и други гастрономически радости по един подъл
начин събуждат у нас чувството за
глад поради голямото количество
мазнини в тях. Фастфуд и полуфабрикатите са нещо много опасно. Те
провокират захарна атака – равнището на глюкозата в организма рязко намалява и само след час и половина изпитваме неприятното глождещо чувство в стомаха – останалият на фастфуд организъм се нуждае
от нова „доза”.
След всичко това логично следва въпросът как да намалим апетита
си? Много просто и лесно – с калорекс.. Природен продукт за намаляване на теглото без странични ефекти. калорекс съдържа високоефективна комбинация от две допълващи се съставки – екстракт от Гарциния
Камбоджия и хром пиколинат. Допринася
за намаляване на телесното тегло по естествен здравословен начин, без гладуване и без да се наблюдават странични
действия. Спомага за подобряване на метаболизма и изгаряне на мазнините. Съдейства за намаляване на триглицеридите и холестерола.

Калорекс
Топи мазнините
на корема и талията

какво представлява калорекс?
калорекс е природен продукт, комбинация
от две взаимно потен-

циращи се
съставки. Всяка капсула калорекс съдържа 500 mg екстракт от Garcinia Cambogia

(hydroxycitrate) и 100 mcg хром пиколинат.
Предназначение:
С калорекс се постига намаляване на
телесното тегло по естествен здравословен начин. След прилагане на калорекс
в продължение на осем седмици теглото
намалява с над 5 kg, а само с диета – 2 kg.
Действие:
калорекс усилва ефекта от диетата и физическата активност. Хидроксицитратът намалява количеството
мазнини чрез увеличаване на избирателното им изгаряне и потискане
на синтезата им.
Хром пиколинатът е биологичноактивна форма на хрома, чийто недостиг предизвиква „фалшиво” чувство за глад. Хром пиколинатът намалява телесното тегло, като потиска
апетита и засилва основната обмяна.
употреба:
По 2 капсули дневно 30 минути преди хранене. Продължително време.
Предимства:

Избирателно
увеличаване изгарянето на мазнини

Щадящо
белтъчините действие

Намаляване
образуването на мазнини

Потискане
на апетита
Увеличаване на основната обмяна
Регулира кръвната захар

CALOREX® е запазена търговска марка на фирма Борола. За консултация
с лекар специалист може да се обърнете към клиника Борола, София 1202,
ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/983 62 03; e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете www.calorex.bg. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ана Пеева:

Âъзрастните õора
имат нóæда
от „óкротител”
на болката
 обезболяващ акупунктурен апликатор
отнема главоболието и проблемите със
ставите за броени минути

- г-жо Пеева, изпратихте ни писмо.
В него споделяте, че
сте намерили лек за
болката, която често
спохожда възрастните хора.
- Да, така е. Една фирма от Пирдоп, която
преди няколко години е започнала производството на обезболяващ акупунктурен
апликатор. Това е нещо невероятно. Става въпрос за пособие
с много малки остри
шипчета, които попадат на нервните коренчета по тялото и бързо
тушират болката. Говорих с момчето, което
произвежда този уред,
Павел Златанов се каз-

ва. Обясни ми, че идеята му е от древно руско
пособие, с което преди
много години хората
си лекували болките.
- за какви болки
става въпрос?
- Апликаторът има
доста широко предназначение. Той може
да отнема мускулните
болки, тези в ставите
и в гръбначния стълб,
главоболие и мигрена. Освен това нормализира сърдечносъдовата, дихателната и
нервната система. Помага и на стомашночревния тракт.
Горещо препоръчвам на всички този
уред! Той не е скъп и
всеки може да отдели

няколко левчета, за
да си го купи. Остава за цял живот, може да се използва

от всички в семейството.
Въпросите зададе
кристина ДОБрЕВа

оБеЗБоляваЩ
акУПУнктУрен аПликатор
за ВсЕки ДОм
облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението, отпуска
мускулите и нервите.

Ц
19,9 ЕНа
8л
В.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

2

18

Медицина

37

Български

Дълголетие

12.IX. - 18.IX.2018 г.

Ñаìотата воäи äо сìúрт ÀËÒÎРÈß и заболяванията
Самотата е един от
рисковите фактори за
ранна смърт. Това показва проучване, проведено в болницата на Копенхагенския университет. Според резултатите от него хората, които
имат по-малко социални
контакти, са предразположени към повече сърдечни проблеми.
Учените са установили, че има връзка между
самотата и лошото здраве на сърцето при близо
13 463 души. Те са проучили подробно кога
се влошава физическото и психическото
им здраве, как се
хранят,
пушат
ли, имат
ли нови
приятели
и връзки.
От друга страна,
част от въпросите, на които те трябвало
да отговарят, са били свързани с това кога
се чувстват най-самотни,
кога имат желание да поговорят с някого, в кои
случаи предпочитат да
останат сами.
„Самотата причинява
преждевременна смърт,
влошава
менталното
здраве и намалява качеството на живот на хората с кардиопроблеми
– както при мъжете, така и при жените“, коментира д-р Ан Кристенсен.

И уточнява, че това доказват показателите на
участниците независимо
от тяхната възраст, други
здравословни проблеми,
пушене и прием на алкохол. По думите й самотата
се свързва с двоен риск
от смърт при жените и четворен при мъжете.
Самотните мъже и жени, отговаряли на въпросите, съобщавали, че често са разтревожени и депресирани, което оказва
негативно влияние върху
качеството им на
живот.
„Жи-

вее м
във време, в което
самотата е един от найголемите бичове за обществото“, казва още д-р
Кристенсен. По думите й
хората, които усетят, че
техни близки или приятели се изолират и не излизат навън с дни, трябва
да им помогнат.
Самотата и депресията обичат слабите характери, затова, каквото и да
ви се случи, винаги мислете положително и не
падайте духом.

на диõателната система

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

дим и др. Важно е и това острите инфекции да
се лекуват навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната система. Лечебни растения се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бога-

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

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

Специален еликсир, разработен по рецепта на
руски експерти, елиминира болката в ставите
Формулата на артроактал е разработвана
в продължение на дълги години в един от найголемите 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 средностатистическия 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

за листа, Бял равнец стрък, коприва стрък,
хрущяли) за 4 седмици;
възвръщане на пълната физическа подвиж- репей корен).
Тези активни съставки, които проникват в
ност след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната Станка наноструктурата на ставата, стимулират хруКръстева от София, която е една от първите участ- щялните клетки към регенерация. Не само
че премахват възпалението, но също така
нички в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на ар- подхранват клетките и начеват процес на
троактал усещах как ставите ми полека започна- самовъзстановяване. Ставите са буквално
ха да се отпускат. С всеки изминал ден болката в възстановени и подмладени. Въпросните
таза намаляваше, докато накрая изчезна напъл- активни съставки са в състояние да:
стимулират хрущялните клетки към
но. Подвижността на крака ми се увеличаваше.
След втората седмица отново започнах да ходя пълно възстановяване – благодарение на топълпо стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След ва ставите се възстановяват независимо от ната подвижност на стави30 дни болката и ограниченията в подвижност- възрастта;
те, а организмът ви сам ще се бори с болката
увеличат синовиалната течност с 40% – бла- и сковаността.“
та изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павлина Смирненска, като годарение на това ставите укрепват и стават „поартроактал оказва благоприятно въздейстпробвала артро- еластични“;
вие на коленните и тазобедрени стави, междупелиминират възпалението 9 пъти по-бързо решленните стави на гръбначния стълб, ставите
актал, ни изпрати
– благодарение на това болката намалява с все- на крайниците:
следното писмо:
„За обикно- ки изминал ден.
- Подобрява подвижността на ставите.
Но това не е всичко. Съставките забавят завения човек то- Намалява сковаността при движение.
ва изглежда не- губата на колаген и ставна течност, както и тлас- Облекчава болката в коленните, тазобедревъзможно, но ар- кат клетките към регенерация. Вследствие на то- ните и междупрешленните стави.
троактал действа ва ставите възвръщат пълната си подвижност на
- Внася допълнително количество калций от
и при това много наноклетъчно ниво, а организмът сам „поправя растителен произход в организма и стимулира
щетите“. Това е изцяло натурален начин.
бързо!
отлагането му в костната тъкан.
Препоръчвам горещо продукта, тъй като не
Обикновеният човек ще си помисли, че това
Препоръчителен е приемът в продължение
е невъзможно. Все пак от научна гледна точка само познавам принципите му на действие от на- на 3 месеца 2 пъти в годината. артроактал има
това са нормални способности за възстановява- учна гледна точка, но и защото сама изпитах ефек- дълготрайно действие, като запазва своята ефекне, които всеки организъм притежава. Не е чудо, та и намерих облекчение за болните си стави. Без тивност в тялото дори след периода на употреба.
а просто най-новото научно откритие. Като би- оглед на възрастта отново може да се радвате на Без лекарско предписание.
вш медицински работник съм напълно запозна- Продукта Артроактал можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40, както и
та със структурата на костите и ставите и прин- на интернет страницата http://tonik.info/arthroactal/ или в повечето аптеки в страната.
ципите на дегенерация. Тайната за толкова мощÖена:
ното действие на артроактал се крие във фито1
áр.
õ
42
лв.
+
Áезïлатна
äоставка /Îáùо: 42 лв./
нутриентите, извлечени от множеството билки,
вложени в еликсира (гръмотрън корени, Пол2 áр. õ 38 лв. + Áезïлатна äоставка /Îáùо: 76 лв./
ски хвощ стръкове, Хвойна плодчета, зърна3 áр. õ 35 лв. + Áезïлатна äоставка /Îáùо: 105 лв./
стец кори, копър плодчета, кестен плод, Бре-
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РАЗБЕРЕТЕ КАК
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ

ОТ ЗАПЕКА

В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ
от известния гастроентеролог
д-р Райна Стоянова!
Кога можем да говорим за запек?
Запек има тогава,
когато изхожданията са по-малко от 3
пъти седмично и са
придружени с напъване и болка.

Заповядайте в нашите слухопротезни центрове:
София, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
Пловдив, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
Видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

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

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

Кога и по какви причини рискът от запек е висок?
При хората над 55-60-годишна възраст рискът от развитие
на запек е 5 пъти по-висок, отколкото при по-младите. Приемът на лекарства, дехидратацията, липсата на движение са
все причини, които допринасят за това.
Можете ли да препоръчате на по-възрастните хора безопасен и ефективен продукт срещу запек?
Едно ефикасно и щадящо средство против запек е Натуралакс 3 – природен продукт, комбиниращ екстракти от алое
ферокс, джинджифил, американски орех, копър, малина, зърнастец и мента.
Ето как действат съставките в Натуралакс 3:
Алое подпомага храносмилането, а семената от копър стимулират производството на жлъчен сок и намаляват риска
от натрупване на газове. Кората от американски орех и зърнастецът разхлабват, а листата от мента и малина подобряват перисталтиката.
Натуралакс 3 е оригинален американски продукт на достъпна цена!
Само 2 капсули вечер за сигурен ефект на сутринта!

Натуралакс 3 ще
намерите В АПТЕКИТЕ!
За повече информация:
02/9530583
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Поклон ПреД клаСика!

Поет и художник
120 г. от рождението на Христо СмирненСки

В

дома на софийската улица "Овче поле" 66 живеели 12
работнически семейства. Едно от тях било на майстор-сладкаря
Димитър и шивачката
Елисавета Измирлиеви
заедно с четирите им
деца - Тома, Христо, Надежда и Антон. Те обитавали две стаи, които служели едновременно за
спалня, кухня, сладкарска работилница, гостна
и за творчески кабинет
на братята хумористи
Тома и Христо. Тук на 1
януари 1917 г. се родило
седмичното илюстровано списание за хумор
и литература "Смях и
сълзи". В неговия трети
брой Христо Измирлиев
за първи път се подписва с псевдонима Смирненски. Той е използвал
гръцкия превод на беломорския град Измир Смирна, с който по някакъв тайнствен, неведом
и случаен начин е свързана неговата фамилия.
А тя е известна в родния му град Кукуш, изпепелен от пламъците

на Междусъюзническата война. През 1913 г.
София приютява хиляди бежанци оттам, сред
които е и семейството
на Христо, никога повече невидяло тези места,
тъй като вече намерило
своята истинска родина.
Занизват се трудни
дни с грижи за прехраната, за евтина квартира, за училищни такси,
за учебни пособия. За да
помага в семейния бюджет, Христо става вестникопродавец. В училище му се отдават литературата и рисуването
и през април 1915 г. прави творческия си дебют
- в хумористичния лист
"К'во да е" се появява
първият му разказ "Час
по химия в една столична гимназия", подписан
с псевдоним Орезам. Започва да сътрудничи редовно на списание "Българан", чийто редактор
Подвързачов разпознава самобитния талант
на 17-годишния младеж
и бащински го насърчава. Съучениците му често го виждат през меж-

дучасията да рисува на
черната дъска карикатурни фигурки с остроумни текстове. Листчета
с негови рисунки се предават в час от чин на чин.
Като ученик в Техническото училище Христо
илюстрира ранните си
творби в "Тетрадка по
всичко на Акакий Лабдев" (обратно прочетен псевдоним Ведбал).
Почти на всяка страница има непретенциозна, но весела рисунка,
която не може да не те
разсмее. В споменатото
списание "Смях и сълзи" всички редактори са
ученици, но единият от
тях – Ведбал, имал грижата не само за списването, а и за оформлението на изданието. "Интервюта с велики мъже" излизат, придружени с две
рисунки на автора. Стихотворението "Герой нашего времени" е отпечатано с негова илюстрация.
За качествата на Смирненски като художник е
красноречива и кореспонденцията между него и любимата му Женя
Дюстабанова. Освен със
съдържанието и споделените чувства писмата
са интересни и с многото рисунки на поета, дори един от пликовете е
изрисуван така майсторски, все едно е произведен в печатница. Тъжно
свидетелство за дарованието му са неговите
два предсмъртни бележника. В тях между нахвърляни стихове, идеи
за текстове, бележки за
лекарства и измерената
температура се намират много рисунки: фи-

гури, карикатури, лица
на близки, познати, случайно срещнати - мустакати, брадати, очилати,
женски и мъжки, на светии с неизбежния ореол... Болка и вик за помощ излъчва една скица - пропаст, над която е
надвесен млад мъж, зад

него коленичила жена го
е прегърнала и иска да
спре скока му в небитието, зад тях - дърво, от
което вятърът обрулва
последните листа. Трагично предчувствие за
жестокия край на една
любов.
Смирненски и него-

вите рисунки нямат претенции за професионализъм. Те са импулсивни, злободневни, искрени, като че ли "направени на един дъх"! Те са неделима част от неговото творчество и красив
щрих за богатата му душевност.
Тодор кЕриН

Óëè÷íàòà æåíà
Мизерията залюля те в свойта
люлка
при първите лъчи
и на живота под фалшивата
цигулка
танцуваш ти с разплакани очи.
Нощта е твойта мащеха

лампи
празнуваш вечен грях
и смееш се така, че ти сама
едвам би
разбрала болката на своя смях.
Закичила гърди с увехнали
циклами,
сама посърнал цвят,
завръщаш се дома пияна от
измами,
за да беседваш с гостенина Глад.
А там виси, уви, над масичката
прашна
портретче на дете
и в ясний поглед на невинност
някогашна
сегашният ти ужас се чете.
И все така... А в есента на
твойта хладна
и блудна красота
ще спре Смъртта, настръхнала
и безпощадна,
пред твоите отключени врата.

неумолима –

безмилостна и зла,
последний нарцис на душата ти
отнима
и свлича те по черни стъпала.
Под блясъка на електрическите

Но щом простре ръка душата ти
да вземе,
тя в миг ще се смути:
Всевластникът Живот преварил
я навреме –
и ти... отдавна без душа си ти!
Христо смирНЕНски

Âси÷êо се ïовтаря Деветосептемврийската звезда
Днес „старий свят” е подмладен,
модерен и добре гримиран,
от бодигардите си обграден,
той рядко вкъщи се прибира.
Парите му са в банки чужди,
окото му пред нас не трепка,
не го вълнуват наши нужди,
че никой не му дири сметка.
Поета юноша го няма,
а изток пак е златоален,
разрухата е тъй голяма,
но без работник с гняв запален.
Стохилядният град е същи,
е, греят новите палати!
Народът ни - без хляб насъщен,
не мисли още за разплата.
И пак те, грижите, са вечни,
отново два различни свята!
Богатите са безсърдечни,
безпомощна е беднотата…
А пак гаврошовци са тука
и пак са дрипави и боси –

не ровят днеска във боклука,
със кражбите печалби носят.
Жената улична е жалка,
не я вълнува нищо свято,
зове се с гордост магистралка,
не се замисля за съдбата.
О, как е нужен тук поета,
как времето му се повтаря!
Дано със вярата му светла
стремеж към правда се разгаря!
Юлия иВаНОВа, Никопол

Свалиха я, защото ярко свети
в душите на нашия народ,
с нея волно махахме крилете
към сияйния и по-щастлив
живот.
Затворена или унищожена,
тя е жива в нашите гърди,
защото в огъня е закалена
и помни всички битки и
борби.
С ней народа стигна
свободата,
тя светеше по пътя
му избран,
тя светеше в горите, във полята,
Родината да пази
в люта бран.
И ние още вярваме във нея,
ний вярваме в

българския род,
народа песните за нея пее,
за дружния ни и щастлив живот.
Ний бяхме волни хора и
свободни,
нас трудът в любов ни
закали,
а днес за всяко
разрушено редно
душата ни и страда,
и боли.
В този ден челата
ще сведем
пред ней, пред нашата алена звезда,
и пак ще спомним
онзи славен ден,
донесъл
слънчевата
свобода!
кръстьо
къНЕВ
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Íå ìîãà äà ïîâÿðâàì, ÷å
ñèíúò ìè å òîëêîâà íàèâåí

Здравейте, мили хора, пиша ви, за
да излея болката си за това, което се
случи с моя син. Той е добър, но твърде наивен човек, което стана причина да пострада много от една недобросъвестна жена въртиопашка.
Синът ми е разведен от години,
има свое заведение, където работи
като управител. Аз му помагам като
готвач. Преди няколко години той
се запозна с една жена, изглеждаща доста атрактивно. Влюби се в нея
и заживяха заедно. Тя стана сервитьорка в заведението. Аз не я харесвах, изглеждаше ми твърде комерсиална. Но търпях, защото синът ми я
обичаше, беше ми признал. Не мина много време и започнах да забе-
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лязвам, че синът ми ходи
доста зле облечен, умислен, фланелката му скъсана, брадясал. Попитах
го какво става, той ми каза, че всичко е наред. Постепенно забелязах, че
парите от оборота в заведението много бързо
свършваха, едвам смогваше да отдели, за да
плати заплатата на другата сервитьорка. Един
ден той дойде при мен
и съобщи, че се е скарал с приятелката си и
че тя напуска заведението и трябва да се търси друг работник. Беше
рухнал психически и ми
призна нещо ужасяващо.
Приятелката му била хазартно зависима личност, крадяла от
оборота или направо искала от него
пари, за да играе хазарт. На всичко
отгоре го накарала да вземе няколко кредита за немалка сума пари на
свое име за нейни нужди. Изтръпнах. Попитах го защо й е давал толкова много пари и е теглил кредити,
а той мълчи. Накрая разбрах от негови приятели, че многократно я е
търсил, за да си върне поне част от
парите, но без резултат, сякаш се е
скрила вдън земя. Научихме от други хора, че е заминала за Испания.
Не мога да повярвам, че синът
ми е толкова наивен.
станка иВаНОВа,
софия

Èñêàì äà îòêðèÿ áàùà ñè

Радости и болки
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Елен Kолева изригна: Знам
какво желая

Елен Kолева категорично „тропна по масата”. актрисата вече
знае какво иска в действителност.
след години лyтане в дебрите на
любовта и различни мъже тя е повече от категорична какво иска и
коя е тя.
синеочката е yбедена, че вече
знае кои xора да държи далеч от
себе си, зад заключени врати:
„Чyвствам се като момчето, което полyчило кyпа с бонбони. Отначало то ядяло лакомо, но когато
забелязало, че са мy останали само
няколко, то започнало да ги вкyсва
бавно. Hямам време да се занимавам с посредствеността.
Hе искам да влизам в срещи, където парадират възпалени его-та.
Дразнят ме завистниците, които се
опитват да дискредитират по-кадърните, ламтейки за теxните места, таланти, постижения и късмет.
Hямам време за безкрайни разговори, безполезно е да обсъждам
живота на дрyгите, които не са
част от моя живот. Hямам време

да yправлявам чyвствителността на
xората, които въпреки xронологичната си възраст са незрели.
Hе мога да понасям какво правят
xората, борейки се за власт. Xората
не обсъждат съдържанието, а само
етикетите. Bремето ми стана оскъдно да обсъждам етикети. искам същността, дyшата ми бърза…
Hяма много бонбони в кyпата…
искам да живея до човечни xора,
много човечни, преди всичко дрyго - човечни. Xора, които обичат да
се смеят на грешките си. Kоито не се
сyетят около yспеxите си и не се самозабравят.”

Èрена Mилянкова се омъæи

Честито за Ирена
Mилянкова, която вече официално е омъжена жена! Това е втори опит за брак на младата актриса и многодетна майка.
Ирена участва в поредицата „Πод прикритие“, където игра
в първи сезон, а през
повечето време тя е

модел.
Актрисата прежива
катаклизъм с ареста на
бившия си мъж – Росен
Чолов, който има криминално минало. Заедно бяxа доста години и
имат общо 4 деца. След
като остана сама, а той
в затвора, Ирена работи различни неща, но и
откри половинката си.

С новия си мъж Hикола Чолаков вече са
официално семейни и
се радват на своите деца – 2 общи - Bики и Лилия, както и от предишните им бракове.
Hикола има 2 деца,
а Ирена 4, на различни възрасти, някои от
децата им са доста пораснали и не живеят
с тяx постоянно. Ако
това не е едно голямо семейство, не знаем какво дрyго е. Желаем им дълги и щастливи дни заедно, а веселието е гарантирано с толкова детски
смяx y дома. Актрисата вече смени официално фамилията си, за
да спре спекyлациите
и интригите по темата
за брака си.

Стоян Aлексиев се върнa при женa си

Споделям ви моята
история, защото търся съвет. Вашите читатели са с по-голям опит от мен и се надявам
някой да ми каже как
да постъпя. Когато съм
била на 10 г., баща ми и
майка ми са се разделили. Аз останах да живея
при майка ми. Вече съм
на 35 години. Мама се
омъжи за друг човек и
аз възприемам съпруга
й като мой баща, много повече, отколкото

истинския ми. Въобще
животът ми е много хубав, имам приятели, сегашното ми семейство
е чудесно, но има едно НО... Много искам да
видя баща си, знам, че
ме е изоставил и че сигурно не ме обича, но
просто искам да го видя. Последно го видях,
когато бях на 7 г. И оттогава не знам даже къде е. Въпросът ми към
вас е дали има смисъл
да искам да видя баща

си и дали изобщо да питам майка си. От една
страна, знам, че сигурно ще нараня нея и сегашния ми баща, но от
друга, мечтая поне да
го видя, дори да не говоря с него.
Изобщо да се опитвам ли да се свържа по
някакъв начин с него
или щом досега той не
го е направил, значи
няма смисъл?
Ф. а., Пловдив

Стоян Алексиев се раздели с
актрисата Ивана.
Актьорът заряза младата си
мyза и се върна при половинката си.
Bъпреки злословията на пyританите, че съпрyгата мy Hадежда
ще го натири, това не се случи.
Πриказката междy ветерана на
Hародния театър и младото дарование - актрисата Ивана Бобойчева, свършила около рождения ден на актьора.
След като завършила HАTФИЗ
със специалност „Kyкли”, Ивана била поканена от директора
на Шyменския театър да работи там. Именно голямото разстояние междy Шyмен и столицата
била една от причините двойката да се раздели, коментират от
близкото им обкръжение.
Според клюката дрyгата причина била, че звездата от „Откраднат живот” не си мръднал
пръста, за да yреди младата си
любовница на щат в Hародния
театър.
23-годишната плевенчанка

развалила отношенията си с възстария
актьор именно поради тези причини.
Екранният проф. Иван Генадиев от
кyлтовата лекарска сага „Откраднат
живот” отпразнyвал рождения си ден
в компанията на съпрyгата си Hадежда
и най-големия си син Цветан.
Bъпреки че любовната им афера се
раздyxа до небесата и накрая актьорът призна за нея, той не се разведе
със съпрyгата си.

Страницата подготви
Соня ВЪЛКОВА
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Набори, дръжте се,няма да се даваме!

Като малък
От стр. 1
- Сложен е този въпрос, защото доста от
героите, които съм изиграл, нямат нищо общо
с мен. Неслучайно обаче много пъти съм се
замислял дали в дадени
обстоятелства бих имал
смелостта и куража да
постъпя като съответния персонаж. Все пак
ролята, която изпълнява актьорът, рядко се
припокрива с действителността
му. В моята богата творческа биография
откроявам
десетина филма,
които бих
показал на
мои приятели във
всеки подходящ момент. На
въпроса
кой от типажите е
най-далеч
от мен, това е героят в „Иван
Кондарев”
- като отношение
към света
и живота,
към хората и природата. Независимо че беше от XIX в.,
за мене бе интересен.
Онзи образ, към който
се опитвам да се доближавам като характер, въпреки че е много нахално да го кажа,
е Борис I от едноименния филм – един интерактивен човек, знаещ
за какво се бори, родолюбец, мислещ и милеещ за България.
- Г-н Данаилов, чест
и почитания! Дали сте
стотици интервюта, но
когато всичко е казано и направено, казали ли сте повече, отколкото сте направили?

ви трайна диря у вас
и като човек, и като
професионалист?
- Това е човекът, който няма как да не споменавам – легендарния
и прекрасен български
актьор Иван Кондов, Бог
да го прости! Имах възможността да си партнираме за кратко с него. За
моя радост за известно време той беше мой
роднина, съпруг на сестра ми. Иван Кондов ме
насочи към актьорската
професия, която аз безкрайно обичам. От него
се учих. Той беше изтъкан от добродетели, от
морал. Но знаете ли, аз
съм „крал” от всички по
мъничко. Имал съм шанса и радостта да играя с
най-добрите български
и чуждестранни артисти
и всеки
път все
си прибирах по
нещичко в моята малка
торбичка, за да
използвам професионалния

- Не, не
ми тежи и
никога не
ми е тежала. Имаше
период,
когато ми
беше симпатично
да чувам
оттук-оттам подобни изказвания, но вече не обръщам внимание на
подобни
или сходни определения.
Със съпругата си
Роден
сте
диш. Например караха
през зимата, на 9 де- ме всяка събота да мия
- Да съм казал повекември, под знака на пода на апартамента ни
че, отколкото съм наСтрелец. Все в десет- и на мене ми се струправил ли? Не! Аз, общо
ваше
взето, по много не казмалко
вам, казвам повече, кообидгато нещата са свързано, но
ни с политика. Конкретзнани неща изричам, когаех, че
то репетираме с децата,
трябс моите студенти. Аз не
ва да
съм от дърдорковците,
свъркоито се правят на мноша таго вещи, умни и мъдри.
зи раМакар че на тези ми гобота.
дини някои ме смятат за
Моите родители бяха и
С Невена Коканова и Георги Калоянчев
много
им опит в мо- ката ли сте се целили весели хора. Независията работа. В или ви се е случвало мо че баща ми беше вомладите си понякога и да пропус- енен, а мама домакиня,
години имах нете?
и двамата имаха особепривилеги- Нормално е и да но отношение към изкуята да сни- пропуснеш, колкото и ството и към културата,
мам с най- да не ти се ще. Сега, след обичаха музиката. Посекрасивите и като се позамисля какво щението на опера беше
знатни бъл- ми се е случвало в жи- голямо събитие у дома.
гарски ак- вота, нямам за какво да Покрай сестра ми, която
триси, които съжалявам. Пропуските е по-възрастна от мен и
притежава- ми всъщност са малко, беше актриса, театралха своя уни- защото в повечето слу- ните вълнения в нашия
кална инди- чаи съм се устремявал дом започнаха от ранвидуалност, към точно определа цел ната ми детска възраст.
талант, чар и съм я покорявал. По- Щастлив съм, че съм
и сексапил. стигнал съм моите це- живял в семейство, коВсеки път ли, работейки упорито ето не е било изолирасрещите ми и съвестно, и така съм но от културните процес моите ек- реализирал мечтите си. си. Баща ми беше приранни парт- Вие сте на 75 годи- ятел с големия българньорки бяха ни, а бодрият ви дух ски тенор Тодор МазаС Григор Вачков изключител- и нравствена приро- ров. Спомням си добре
но интерес- да са пример. Какво как във Варна рано супомъдрял, аз все още не ни и приятни контакти.
най-ярко си спомняте тринта с баща ми ходесе усещам именно като
- Били сте и сте все от родителите ви Ха- хме по ивицата на мотакъв.
раламби и Евдо- рето и вдишвахме йод- Имакия?
ните изпарения. Много
ли сте
- Това са хората, спомени съм съхранил
у д о които са ме създа- за своите родители, те
волствили и възпитава- са в сърцето ми и там ще
ето да
ли от най-ранни- си останат. Благодарен
работите детски години. съм им за всичко, коете с виСемейството ми то са направили за мен,
дни ребеше консерва- за обичта и подкрепата.
жисьотивно, но незави- Вие сте кореняк сори и сцесимо от това ро- фиянец. Коя е най-щунаристи,
дителите ми бя- рата ви постъпка, кояпартниха доста отворе- то спретнахте на родират ви и
ни хора. По-ско- телите ви заедно със
все коро бяха консер- сестра ви Росица?
В ролята на Борис Първи
лоси от
вативни по отно- Разликата в годиниродното ни, пък и от така красив мъж! Те- шение на възпитанието, те ни не е малка и рядчуждестранното ки- жала ли ви е някога реда и дисциплината и ко се срещах със сесно и театър. Коя да- титлата „сексимвол на ми помагаха да разбера тра ми. Нямам спомен
ровита личност оста- България”?
колко е важно да се тру- да сме щуреели или да

сме правили пакости.
Когато бях в прогимназията, тя вече беше студентка в театралната
академия. Така че близките ми контакти с нея
бяха малко. Но като се
позамисля, все спорехме градивно така, както често се случва между брат и сестра... По-важно е сега да са градивни нашите спорове, когато имаме нужда един
от друг.
- Обучили сте десетки студенти. Сред
тях има имена, които аз познавам - Ралица Паскалева, Ани Михайлова, Цвятко Ценов. Казвали са ми, че
помнят вашите заръки, но има ли съвет от
ваш възпитаник, който да е оставил траен
отпечатък у вас и защо, ако е така?
- Всички те индиректно са ми казвали: „Не се
предавай, шефе!”, особено в последно време,
имайки предвид здравословното ми състояние. Аз имам самочувствието на здрав човек, но това не е точно така. Когато ме видят оклюмал, отпуснат
и различен от този човек, когото са свикнали да виждат, моите студенти, с които контактувам предимно в дома
ми, казват: „Ало, хайде,
стегни се де!”. Будалкат
ме, че изглеждам много добре, и ми дават кураж, макар че аз съм този, който трябва да ги
мотивира и нахъса за
работа. Въпреки всичко успявам да го сторя
и съм доволен от резултатите им. Моите студенти никога не съм ги
усещал като мои ученици и себе си не съм считал за техен учител, а
за приятел, който може
да ги посъветва и нещо
да ги понаучи. И от тази гледана точка моите
отношения с децата са
наистина чудесни.
Следва
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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В турнира Лига на нациите

23

Спорт

Шампионат на планетата по волейбол

Футболистите ни надиграха „Лъвовете” сразиха Финландия
Словения и Норвегия

България стартира
участието си в новосъздадения от УЕФА турнир
Лига на нациите с победа при гостуването си
на по традиция силния
домакин Словения.
"Лъвовете" надигра-

ха съперника си с 2:1,
като на два пъти повеждаха в резултата.
И двете попадения за
победителите реализира Божидар Краев, разписал се по веднъж в
двете полувремена. Почетното попадение за
съперника вкара Зайц.

Националният отбор
на България надхитри
Норвегия и вече е едноличен лидер в своята група 3 от лига "С".
Единственото попадение беше дело на резервата Радослав Василев с

глава. Таранът на Черно
море беше точен с красиво попадение в 59-ата
минута, като вдигна на
крака около 10 000 зрители на стадион "Васил
Левски".
Тимът на Петър Хубчев, който имаше множество проблеми пре-

ди мача и през първата
част, игра отново много мъжки като колектив,
борейки се за всяка топка, а накрая и късметът
беше с "лъвовете". Вратарят Пламен Илиев
пък във втори пореден
мач беше на висота, като запази
вратата на "трикольорите" суха.
Гостите завършиха срещата с
10 души, тъй като Нордтвайт беше изгонен в 88ата минута.
Целият тим на
"лъвовете" заслужава аплодисменти за сърцатата игра, такива
отборът получи веднага след последния съдийски сигнал. България има вече шест точки, а след месец приема и третия съперник
в групата - Кипър, след
което ще върне визитата на скандинавците, които останаха с 3 точки.

Успешно представяне
на борците ни в Полша
Българските борци спечелиха
пет медала на международния турнир по борба в Полша. В категория
до 97 кг на класическия стил Николай Байряков се окичи със сребро, след като на финала загуби от
американеца Трейси Хенкок със 0:7.
Преди това петият от олимпиадата
Рио записа три победи – над турчина Сюлейман Ербай с 5:1, арменеца
Артур Шахинян с 5:3, а на полуфинала се справи и с датчанина Матиас Бак с 4:1.
Даниел Александров пък се пребори за бронза в категория до 82
кг при класиците. В малкия финал
призьорът от големи първенства се
наложи над Едгар Бабаян (Полша) с
6:2. Александров записа на сметката
си още две победи – над австриеца
Михаел Вагнер с 9:2 и Оскар Йохансон (Швеция) с 12:2, а на полуфинала загуби от турчина Емрах Кус с 4:7.
Със сребро се окичи и Николай
Вичев, шампион на турнира „Никола Петров”. В категория до 63 кг той

започна с туш срещу Егуад (Eквадор),
после се справи с шведа Виргил Бика с 9:1, а на полуфиналите надделя над египтянина Хасан Мохамед
с 4:3. В сблъсък за златото националът падна с туш от арменеца Славик Галстян.
При най-леките до 57 кг Недялко
Петров също взе сребро след победа над Качатрян (Бразилия) с 12:4
и загуба от арменеца Норайр Хагонян с 2:10.
В свободния стил Димитър Иванов спечели сребро в категория до
65 кг след успех с туш над китаеца
Хасибагена. Асът ни започна със служебна победа над Иляс Бекбулатов
(Русия), а после се наложи над Дейвид Хабат (Словения) с 6:5, а на полуфинала загуби от грузинеца Владимир Кинчегашвили, европейски
шампион и трети от Мондиал 2017,
с 0:11.
Турнирът е част от подготовката
на отбора ни за световното в Будапеща през октомври.

Националният отбор на България
по волейбол смачка Финландия с 3:0
(25:21, 25:19, 25:22) в първия си мач
от световното първенство, на което страната ни е домакин съвместно с Италия.
Повече от 4500 зрители подкрепиха българските волейболисти в

Левски Лукойл с първа
Суперкупа на България
"Сините" със 102:80 срещу Рилски спортист
В зала "Универсиада" "сините" имаха страхотни
проценти на успеваемост при атаките и ограничиха грешките си до минимум, което им помогна
да стигнат до крайния успех.
Двубоят премина през няколко смени на водачеството, като двата състава си размениха по една част през първото полувреме.
Ключова се оказа третата част, в която Левски
Лукойл имаше отлична стрелба от разстояние и
за няколко минути наниза 5 тройки.
Отличието за най-полезен играч в мача взе Божидар Аврамов.
Така за трета поредна година трофеят ще има
трети различен носител, след като бе печелен
веднъж от Академик София и веднъж от Берое.

Австрийката Хаас
триумфира в София

Четвъртата поставена Барбара Хаас (Австрия) спечели титлата
на турнира по тенис на
ITF "Алианц Къп" с награден фонд 25 хиляди долара на червени-

Пловдив е домакин на световното първенство по гребане

На 9 септември в
Пловдив бе даден старт
на шампионата за мъже
и жени по гребане, който ще продължи до 16
септември. В първенството участват близо
1000 състезатели от 62
страни. Те ще си разпределят отличията в 14
олимпийски, 6 неолимпийски и 9 дисциплини
за хора с увреждания.
България ще бъде
представена от три лодки - новосформираната
двойка скул - Кристиан

Василев и Борис Йотов,
Лазар Пенев на скиф лека категория и двойката без кърмчия Станимир Халаджов и Рангел
Кацарски. Заради операция в последния момент отпадна европейската шампионка за жени до 23 години и бронзова медалистка от световното първенство за
жени до 23 години Десислава Георгиева.
В шампионата ще
участва и олимпийската шампионка от

зала "Конгресна" на Двореца на
културата и спорта във Варна. Там
родните национали ще играят мачовете си от първата фаза на шампионата.
Следващият мач на националите,
водени от Пламен Константинов, е
срещу Иран на 13 септември.

те кортове на ТК "Левски" в София. На финала 22-годишната Хаас
победи германката
Катарина Хобгарски
с 6:3, 6:2 за 93 минути.
Австрийката доминираше през целия
мач. Тя поведе с 4:1
в първия сет и с 4:0
във втория, след което без проблеми приключи двубоя. Победителката получава допълнителни 50 точки за
световната ранглиста.
За Барбара Хаас това е
12-а титла на сингъл от
турнирите на ITF.
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10-8 за 58 минути. Българинът и британецът направиха ранен пробив
по пътя си към успеха в
първия сет, но във втората част два пъти загубиха подаването си. В шампионския тайбрек двамата поведоха с 9-6, съперниците им взеха две поредни точки, но Андреев
и Матушевич при свой
сервис затвориха мача.
17-годишният Андреев
е вторият българин, който печели титла при юношите на Откритото първенство на САЩ след Григор Димитров, който стана юношески шампион на
сингъл през 2008 година.
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Пловдив голямата конкурентка на нашата Румяна Нейкова ще бъде
на 46 години.

Българинът Адриан
Андреев спечели титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.
Андреев и Антон Матушевич от Великобритания
победиха на финала американците Емилио Нава
и Аксел Нефве с 6:4, 2:6,

Тото 2

6 от 42

1996 г. и 2000 г. Екатерина Карстен, която ще
се състезава в четворката скул на Беларус. В

Адриан
Андреев с
титла от САЩ
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6 от 49

Тотоджокер

Страницата подготви Цветан Илиев
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Внучката на Симеон
издава първи албум
Най-голямата дъщеря
на кирил сакскобурготски и съпругата му росарио – мафалда, навлиза в музикалния бизнес
със своя първи самостоятелен албум. Тя е не само певица, но и пианист
и композитор. Талантът
и великоленият тембър
на гласа й са неоспорим
факт.
мафалда е на 24 годи-

ни, но още от дете мечтае да се занимава с музика и посещава уроци по
солфеж и пиано. На 16-годишна възраст композира първите си песни и завършва музикалния колеж в Бъркли.
През 2015 г. мафалда
издава първия си сингъл.
Новият албум на певицата ще бъде представен в
английската столица.
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Ìикроскоïи÷на
версия на Ìона
Ëиза с áактерии
Учени от университета „Ла Сапиенца” в Рим са
използвали генномодифицирани бактерии Е-коли, за да създадат миниатюрни произведения на
изкуството – „Мона Лиза” на Леонардо до Винчи,
портретите на Алберт Айнщайн и Чарлз Дарвин.
Бактериите веднага реагират на светлинна
стимулация и са същите, които причиняват
хранителни отравяния. Екипът е модифицирал

Åãèïòÿíèòå ñà ïðåäâèæäàëè ïîëà íà áåáåòî
Хилядолетия след разпада си
египетската цивилизация продължава да бъде една от големите мистерии за редица клонове на науката. Много неща за
древната култура все още са неизвестни, а фактите, които науката е успяла да разшифрова, ни
навеждат на мисълта, че египтяните са водили доста интересен
начин на живот.
Древните египтяни не само са
познавали астрономията и медицината, но са имали и метод за
разпознаване на пола на бебе-

тата още докато са
били в майчината утроба, твърдят учени от
университета в
Копенхаген.
Тестът им
за установяване
на бременност в някои
отношения напомня на съвременния, но естествено бремен-

ността се установявала посложно. Вместо лакмусова лента бременните жени са уринирали върху ечемик и жито. В случай че първо покълне ечемикът, е
означавало, че бебето ще е момче, докато покълналото жито било индикация за момиче. Когато семената не покълнат, се е вярвало, че жената не е
бременна.

Ðàçäåëåíèòå êîðåéöè
Проведе се новата среща за свиждане на разделените семейства от Южна и
Северна Корея. За много от
тях срещата идва навярно
твърде късно и може би за
последен път. След Корейската война (1950-1953 г.)
вече приблизително седемдесет години това е огромна трагедия за корейския народ.
И до днес
практически е забранена всякаква комуникация между
двете корейски държави независимо от затоплените отношения след 2000 г. Оттогава са проведени 20 срещи
на разделените семейства,
като последната от тях е
през 2015 г. Самата процедура при подбора за срещата е брутална. На случаен принцип компютърен

алгоритъм избира от общо
130 000 около 500 души. Семействата имат на разположение три дни в един хотел, за да се видят с близките си. Срещата се провежда
при постоянното наблюдение от силите за сигурност
и телевизионните екипи.
По време на целия престой разговорите на четири очи са
разрешени
само за два
часа. И тези два часа трябва
да стигнат
за цял един
живот, докато хората са
още живи.
По данни на
Червения кръст всяка година умират 3600 членове на
разделени семейства, които никога няма да посетят
своята родина. .А това наистина e голяма трагедия
и болка за разделения корейски народ.

ßïон÷е оæивяëо
три äни в ãората
Двегодишно японско дете, което се изгубило след разходка с
дядо си, бе открито живо и здраво. Детето е прекарало три дни
в гората. Йошики Фуджимото е
имал само няколко повърхностни рани и организмът му е бил
обезводнен. Животът на детето е извън опасност. Оцеляването му се смята за истинско чудо, тъй като регионът е с висока
влажност, а температурите достигат 30 градуса по Целзий. Три

те F-35 би трябвало да
има най-добрите стелт
характеристики и да е

дни около 160 полицаи издирваха детето с дронове и кучета следотърсачи. Малкият Йошики бил
открит от доброволец, включил
се в издирването. Детето било
намерено на около стотина метра от мястото, където се губели
следите му. Йошики бил на разходка със своя дядо и брат си,
но поискал да се върне вкъщи.
Дядо му го изпратил да се върне сам до дома, без да провери
дали е пристигнал.

Ó÷ените откриõа как äа разãраäят
воäата в Êосìоса
Изпращането от Земята на човешка колония до
чужда планета в необятния Космос е изключително сложна задача, която е свързана с много проблеми и технически препятствия. Един от важните
фактори за успеха на подобна мисия е производството на жизненоважни ресурси за астронавтите,
като основните от тях са вода, кислород и гориво.
Международен екип от учени изведе тази идея

Àìåðèêàíñêè ñàìîëåò ìîæå äà ïàäíå îò ìúëíèÿ
F-35 е наймодерният
американски
самолет от 5-о
поколение.
Той обаче е и
най-скъпият
военен проект
в историята,
тъй като САЩ
са похарчили
над 1 трилион
долара за разработката и направата му.
Според експерти-

бактерията Е-коли по такъв начин, че да съдържа протеина протеорходоспин. Той е характерен за океанските бактерии, които реагират на
светлина.
Учените поставили протеина в камшичето на
бактерията, за да стане по-активна и да плува
по-бързо в зони с повече светлина, прожектирали негатив на шедьовъра „Мона Лиза” върху
плоскост с бактериите и те се струпали в тъмните части.

неоткриваем за радарите. Доналд Тръмп пък го
нарече "буквално неви-

дим". F-35 обаче страдаше от множество проблеми още от самото си
начало, а както са започнали да разбират съюзниците на САЩ - голяма част от тях не са били отстранени, поне не
и в експортните версии.
От Израел са се оплакали, че само една светкавица е достатъчна, за
да нанесе сериозни повреди на самолета и дори да го разбие.

на съвсем различно ниво. Учените създават съвременен метод, с който водата се разгражда до кислород и водород в Космоса. Методът е изключително впечатляващо постижение на науката предвид тежките условия извън орбитата на Земята.
Иновативната технология може да бъде използвана за генериране на гориво за космическите кораби под формата на водород, а молекулите кислород ще са ключови за поддържане на жизнените функции на астронавтите. Това значително
ще улесни бъдещите космически мисии. При тази
нова технология учените залагат на специален материал, използван за производството на полупроводници, и на слънчевите лъчи при нулева гравитация. В бъдеще ще се изпращат космически ракети, пълни с вода, а не с гориво и кислород, което
намалява до минимум експлозии и аварии. След
определено разстояние от Земята корабът ще е
в състояние да извлече нужния кислород и водород за мисията си в необятния Космос.
страницата подготви кармен иВаНОВа
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ПЕТЪК, 14 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –

Канал 3
ПЕТЪК, 14 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 14 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
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Най-гледаните
СЪБОТА, 15 септември
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
13.00 „Стюарт Литъл 2” – с уч.
на Джина Дейвис, Хю
Лори, Джонатан Липники
и др.
14.40 „Кралят на скорпионите:
Изкуплението“ – с уч. на
Дейв Баутиста, Бостин
Кристофър, Джофри
Джулиано, Селина Ло,
Рон Пърлман 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 „Джони Инглиш се завръща” – с уч. на Роуън
Аткинсън, Розамунд
Пайк, Доминик Уест,
Джилиан Андерсън и др.
22.00 „Железният човек 3” – с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Гуинет Полтроу,
Гай Пиърс, Дон Чийдъл,
Джон Фавро
00.40 „Иронии на съдбата” – с
уч. на Харисън Форд,
Кристин Скот Томас,
Чарлз Дътън, Бони Хънт,
Сидни Полак
04.20 „Кралят на скорпионите:
Изкуплението“ – с уч. на
Дейв Баутиста, Бостин

Кристофър, Джофри
Джулиано
НЕДЕЛЯ, 16 септември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „На среща с любовта”
– с уч. на Шенае Гримс,
Андрю Уокър, Бейли
Мадисън и др.
14.15 „Детегледачката е мъж”
- с уч. на Николет Шеридан, Дан Пейн, Джейн
Истууд и др.
16.00 „Аз обичам България“
– забавно предаване, 2
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Полицаите от края на
града” (премиера) – комедиен сериал
22.00 „Казино „Роял”” – с уч. на
Даниел Крейг, Ева Грийн,
Джуди Денч, Джефри
Райт, Мадс Микелсън,
Катерина Мурино
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.30 „На среща с любовта”
– с уч. на Шенае Гримс,
Андрю Уокър, Бейли
Мадисън и др./п/
03.40 „Детегледачката е мъж”
– с уч. на Николет Ше-

СЪБОТА, 15 септември
06:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”- избрано
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”- избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Букмейкър – коментари
и анализи”
13:30 Телемаркет
13:45 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ шоп
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
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива” - из-

вънредно
23:00 НОВИНИ
23:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 16 септември
06:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Холивуд” /п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”, избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Букмейкър – коментари
и анализи”
13:30 Телемаркет
13:45 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
/п/
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров

21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 15 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с
Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини

20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 16 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс – минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс – минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето

Български

ридан, Дан Пейн, Джейн
Истууд и др./п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 2
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/
21:00
21:15
22:00
22:15

НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Спорт в обектива” - извънредно
23:00 НОВИНИ
23:30 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ

18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство” с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 17 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
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ВТОРНИК, 18 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.20 „„Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8

СРЯДА, 19 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 3
01.00 „Касъл” – сериен филм, 8
сезон
02.00 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.20 „Подли камериерки“ –
сериен филм, 4 сезон /п/
05.20 „Касъл” – сериен филм

21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения
ВТОРНИК, 18 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения
СРЯДА, 19 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/

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

17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 18 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп

15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 19 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар

13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с

ЧЕТВЪРТЪК, 20 септември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения
Георги Коритаров 3”
Новини
Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.45 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
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петък 14 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ – поздравителен концерт на
живо
18.30 Документален филм
19.15 Класически концерт
19.30 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
– публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публициЕВРОКОМ
Петък, 14 септември
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Криминални хроники - 6
еп. - Сериал
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 129
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 11 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Страници от живота - 129
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 11 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 14 септември
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 14 сентября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!»
22:55 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Премьера. Евгений Пронин,
Кристина Асмус, Сергей
Бондарчук (мл. ) в фильме
«Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее» (12+)
01:40 Александр Панкратов-Чёрный, Владимир Меньшов
в фильме «Где находится
нофелет?» (12+)
03:00 Ролан Быков, Анатолий
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неделя, 16 септември
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ – поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване – повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Документален филм
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя
– док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за времетоповторение
02.00 “Паралакс“ – повторение
03.30 Прокудени от бащин
край – повторение

04.30 „Кръшно хоро“ – поздравителен концерт повторение
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
понеделник, 17 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.08 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.35 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.35 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.06 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.06 Телевизионен форум

– повторение
05.05 Облаче ле, бяло – повторение
06.05 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
вторник, 18 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо

Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“ - повторение
06.30 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
сряда 19 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
четвъртък 20 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини
01.00 „Дискусионно студио“
01.30 Класически концерт

Неделя, 16 септември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Лъжливи рими - 1 еп. Сериал
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 33 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 34 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - 1 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 17 септември
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 130
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 12 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
22:00 Дискусионен клуб Седмиците
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Дискусионен клуб Седмиците
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 130
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 12 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 18 септември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 131
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 13 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 На живо - с Иво Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 На живо - с Иво Божков
03:45 Заедно за промяната
04:30 Страници от живота - 131
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 13 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

сил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 132
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 14 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Лъжливи рими - Сериал
22:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 132
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 14 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 20 септември
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 На живо - с Иво Божков
12:00 Заедно за промяната
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 133
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 15 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники - 6
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Страници от живота - 133
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 15 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

стично предаване повторение
06.00 Фолклорен концерт
събота, 15 септември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
– документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” – предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини – централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +

Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” – с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение

Събота, 15 септември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:30 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура

Солоницын, Владимир
Заманский, Олег Борисов в
фильме «Проверка на дорогах» (16+)
04:40 «Модный приговор»
Събота, 15 септември
06:00 Новости
06:10 «Игорь Кириллов. Как молоды мы были... » (12+)
07:00 Ирина Розанова, Мария
Машкова, Андрей Ильин
в многосерийном фильме
«Родные люди» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:05 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. К юбилею Михаила Танича. «На тебе сошелся клином белый свет... »
11:15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
13:20 Памяти Михаила Танича
14:15 «Не забывай». Песни Михаила Танича
16:20 Леонид Куравлёв, Евгений
Леонов, Евгения Симонова
в фильме Георгия Данелии
«Афоня» (12+)

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «КВН». Премьер-лига. Финал
(16+)
00:25 Премьера. Константин
Хабенский, Юлия Хлынина,
Анна Михалкова, Фёдор
Бондарчук в фильме «Селфи» (18+)
02:25 Ита Эвер, Владимир Седов,
Всеволод Санаев, Любовь
Полищук, Андрей Харитонов, в фильме «Тайна „Чёрных дроздов“» (12+)
04:00 Инна Чурикова, Анатолий
Солоницын, Михаил Глузский, Михаил Кононов в
фильме «В огне брода нет»
(12+)
05:40 Ирина Розанова, Мария
Машкова, Андрей Ильин
в многосерийном фильме
«Родные люди» (12+)
Неделя, 16 септември
06:00 Новости
06:10 «Родные люди» (12+)
07:40 «Смешарики. ПИН-код»

Сряда, 19 септември
10:00 Ключът към успеха
10:30 Шпионката на Коко Скрита камера
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Ва-

07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Леонид Куравлёв. Это я
удачно зашёл» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь» (12+)»
13:15 Леонид Куравлёв, Александр Абдулов, Софико
Чиаурели в фильме Аллы
Суриковой «Ищите женщину»
16:15 «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение»
17:50 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт
19:25 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр
23:10 Инга Оболдина, Виктория
Исакова, Владимир Ильин в
фильме «Жги!» (16+)
00:50 Николай Ерёменко (мл. ),
Пётр Вельяминов, Талгат
Нигматулин в фильме «Пираты ХХ века» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 14 септември
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Морозова
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
22:45 “Новая волна-2018”
01:30 Отпуск летом. Х/ф
03:05 Три тополя на Плющихе. Х/ф

04:20 Андрей Малахов.
Прямой эфир
Събота, 15 септември
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Актуальная тема.
Местное время
10:00 Вести. Местное время
10:30 Моя любовь – Россия!
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 Пятеро на одного
12:45 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
14:45 Потерянное счастье.
Х/ф
16:25 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Сухарь. Х/ф
00:15 Торжественное
закрытие Международного конкурса
молодых исполнителей новая волна-2018”
02:20 Прости. Х/ф
03:45 Гувернантка. Х/ф

05:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
Неделя, 16 септември
06:00 Лорд. Пес-полицейский
07:35 Потерянное счастье
09:10 Неделя в городе.
Местное время
09:50 Сам себе режиссер
10:30 Смехопанорама Евгения Петросяна
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Утренняя почта
12:10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
13:00 Сваты-2012
15:00 Блондинка за углом.
Х/ф
16:35 Ни за что не сдамся
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде
01:15 “Новая волна-2018”.
Бенефис Леонида
Агутина

Забавни
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ЛОГИЧЕСКА ЗАДАЧА
Кое е излишното по
пътя на логиката?
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минути

ДВУПОСОЧНА КРЪГОСЛОВИЦА
ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА : Автомобил. 2. Катарама
/мн.ч./. 3. Погача. 4. Ливански филм на режисьора Г. Гарабедян. 5. Разказ
от Любен Каравелов. 6. Героиня на Пейо Яворов от пиесата “В полите на
Витоша”. 7. Мерна единица за сила. 8. Нивелационна летва /мн.ч./. 9.
Буква от гръцката азбука. 10. Медоносно дърво. 11. Гимнастически уред.
12. Героиня от американския ТВ сериал “Дързост и красота”. 13.
Тропически остров в състава на Индонезийския архипелаг. 14.
Севернотракийски народ, населявал днешна Трансилвания.

1

ПО ПОСОКА ОБРАТНА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА : Мексиканска
художничка /1907-1954/. 2. Марка корейски автомобили. 3. Героиня на
Даниел Стийл от романа “Спомен”. 4. Място обрасло с дървета; лес. 5.
Част от костюм. 6. Държава в Западна Африка. 7. Германско племе,
основало държавата Дания. 8. Американска кечистка. 9. Народност в
Азербайджан. 10. Крайник на некопитно животно /мн.ч./. 11. Железопътни
спирки. 12. Физическа или морална способност да се извършва дадено
нещо. 13. Най - високата част на планина /мн.ч./. 14. Героиня на Георги
Караславов от легендата “Орлов камък”.

2

ИГРОСЛОВИЦА
При правилно решение на думите във
водоравните
редове, в отвесните колони ще получите:
А) ОБЛОЖКА, В КОЯТО СЕ ПОСТАВЯТ
КНИЖА, ДОКУМЕНТИ И ДР.
Б) ТРЕВИСТО РАСТЕНИЕ ОТ СЕМЕЙСТВО
СЕДЕФЧЕВИ.
В) МАРКА СТАРИ АМЕРИКАНСКИ
КОМПЮРТИ.
1. Строеж на художествено произведение и
др.; Структура. 2. Лице, което извършва
полети в космоса; космонавт. 3.
Историческа област в Предна Азия. 4.
Американски кинорежисьор - “Хелуин”. 5.
Италиански кинорежисьор - “Червената
пустиня”.

СТЕФАН КРЪСТЕВ

Îòãîâîðè îò áð. 36
Ñòð. ЛОГИЧЕСКА
27
ЗАДАЧА:

ПО ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА: Кола, Токи,
Пита, “Гаро”, “Сока”, Мила, Дина, Лати, Тита, Липа, Гира,
Сали, Бали, Даки.
ОБРАТНО НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА: Кало
(Фрида), ТИКО, Пати, Гора, Сако, Мали, Дани, Лита, Тати,
Лапи, Гари, Сила, Била, Дика.

П О С Т
A С Т

1.В), 2. В)

Р О Й

К A

Р О Н A В Т

П A Л Е С Т И Н A

Ñòð. 38

ВОДОраВНО: „Капан за наивници“. Тапиока. Арамил. Голок. Ркацители. Ганета.
Фасон. Олми (Ермано). „Анже“. Амиен. Аарон. ИРА. Иела. МВР. „Скитания“. Н‘Коно (Томас). Атал. Лат. „Виа нова“. Аколада. Оверн. Икорец. Лепра. Аланати. ГАИ. Смок. Нонет.
Болница. Апис. Теани (Лаура). Ска. ИКЕС. Иво. Главина. Она. Алемани. Аденит. Очила.
Ана Маняни. Итараре. Аморос (Мануел).
ОТВЕсНО: „Като главните готвачи“. Паламарка. Палеолит. Капонир. Онорина. Ела.
Нике. Основа. Ингмар. Узо. Танкове. Сцила. Акран. Арама. „Анар“. Знак. Жита. НЛО.
Свине. „Аферата“. Акаки. Пиаца. Анакин (Кен). Панама. Вриса. Илокани. Адам. Анатомия. Лотоси. Ено. Имение. Ларин (Борис). Коняр. Ацил. Елиаде (Мирча). Еленино. Илиана. Тацит (Публий Корнелий). Сатис.
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Съобщения

Листопад на спомените

ХХІІІ
национален фестивал
„Листопад на спомените-Варна 2018” ще се проведе на 19,
20 и 21 октомври т. г. в зала
„Конгресна” на Двореца на
културата и спорта - Варна.
Фестивалът се организира
от Община Варна, Областен и
Общински съвет на Съюза на
пенсионерите- 2004, Варна,
Фондация „Листопад на спомените - Варна” и в-к „Пенсионери”, София.
Съпътстваща проява на фестивала е изложбата на Задругата на майсторите на народните занаяти.
Във фестивала ще се състезават самодейни колективи
и индивидуални изпълнители
в шест категории: изпълнители на градски и популярни
песни, естрадна музика, групи за автентичен фолклор ,
обичаи, ансамбли за народмалки обяви
0877/501088 - продавам изключително добре
запазен „Форд КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер
за поддръжка и почистване на външни
площи.

0889/613432 – продава
пчелни семейства на рамка с
пита – 18 лв./бр., при закупуване на 5 бр., при повече пити – 15 лв./бр.
0888/606053 – купува запазени стари книги на руски
език, печатани преди 1940 г.
0878/438599 – продава
инвалидна количка – 270 лв.,
тоалетен инвалиден стол на
колела – 90 лв., родопско одеяло – 25 лв., котленски килим
2,20 м/3,00 м
02/8586830 – продава по-

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

щенски марки и картички
0988/762432 – продавам
цигулка
0988/762432 – подарявам
тибетска гъба и носима кошница за бебе
02/9878503, 0896/631143
– търси жена да го гледа като
личен асистент с уточняване
начина на заплащане
0889/378252 - продава
комбинирана машина циркуляр, шмиргел, рязане метал
- 160 лв., струг за дърво без
двигател - 80 лв., сушилник за
чинии 2 нива - 18 лв.
0898/483353 - продава
перфектно изработен метален калъп за отливане на бетонни пръстени за бунар, кладенец с вградено стъпало и
водна помпа "Вида", почти нова, на изгодна цена
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново

Тъжен помен
На 13.9.2011 г.
преди
7 години
ни напусна

МИЛЕН ВЪЛКОВ
Липсваш ни, поклон!
Ще те помним винаги!
От семейството и
приятелите

Възпоминание
На 18.9.2018 г.
се навършват
9 години
от смъртта на нашата майка,
баба, сестра и сродница

Виолета Грозданова
Ангелова

на 61 г.
Годините отлитат, а споменът за твоята доброта, всеотдайност и грижи на нас ще остане завинаги
в сърцата ни.
Поклон! Почивай в мир!
С много обич и тъга
От близките

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

0886/729130 – продава
кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен електрически радиатор, гоблен Вилеров
„Ифигения”, два килима
0882479099 или 02/958
88 85 – охранителна фирма
търси да назначи охранители
0878 54 31 21; 0888 34 77
37 - купувам циркуляр с работен плот с подвижен диск подходящ за ремонт и направа на
пчелни кошери. (Може и употребяван).
0898/225564 – купува стари мотопеди „Балкан” и „Симсон”. Може и да не са в движение, бракувани. Продава нов
немски слухов апарат
0885/083606, 02/927167
– домашен майстор поправя
мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт, видеоплеър, видеокасети, телевизор, за мерцедес
купе 114-115 предна решетка, тасове
0898/380387, 02/8242129
– продава китеник, спортен
велосипед, пишеща машина,
микроскоп, радиокасетофон,
аптекарска везна, старинен
часовник, приставка за бормашина – абрихт

имоти

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

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0894/297967 – продава вила на 3 ет. в Момин проход, напълно обзаведена или под наем –
1500 евро
0877/882177 – продава/заменя за малък
апартамент в София
имот 880 кв. м близо до
водите на язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м, много строителен материал.
Облагороден, електрификация, инфраструктура много добра. Отлична
панорама, тишина, чист

Възпоминание
На 7 септември 2018 г.
се навършиха
ДВЕ ГОДИНИ
без

ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ
ТЕРЗИЕВ

Липсваш ни!
От семейството

Възпоминание
На 16 септември 2018 г.
се навършват
3 МЕСЕЦА
без скъпия ни син и баща

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕЕВ

на 60 г.
Напразно чакаме вратите да отвориш, напразно
чакаме пред нас да се явиш! Напразно чакаме да
заговориш, сълзите ни да изсушиш!
Обичаме те! Почивай в мир!
От майка

12.IX. - 18.IX.2018 г.

ТАРИФА

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

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

дава масивна къща в
центъра на село Недялско, обл. Ямбол, на главен път, 100 кв. м, на два
етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с
6 стаи в с. Огнен, Бургаска област, с вода, кладенец и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер
с гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща с
двор и лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на
70 км от София, с допълнителен парцел с постройка. Цена 30 000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства, Столична община
– 27 000 евро. Бонус –
джип!

Възпоминание
10 ГОДИНИ
без скъпата ни съпруга,
майка и баба

НЕЙКА МИНЧЕВА
ИВАНОВА

(1931-2008)
Винаги ще помним твоята
голяма доброта и човечност,
силна обич, топли и непрестанни грижи за семейството.
Дълбок поклон пред светлата ти памет!
От семейството

12.IX. - 18.IX.2018 г.

ЛУнЕн
КАЛЕнДАр
12 сЕПТЕмВри, 4 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа
ВъВ ВЕзНи
От вашето упорство зависи
дали ще останете на водеща позиция или ще паднете. Ще имате много приятни моменти, но
внимавайте да не се нараните.
13 сЕПТЕмВри, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
скОрПиОН
Ресурсите на организма вече
са изчерпании ище започнете да
изпитвате дискомфорт. Ако не
обърнете внимание на това, може да имате доста проблеми със
здравето. Съветът е само един грижи, грижи и пак грижи за самочувствието.
14 сЕПТЕмВри, 6 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
скОрПиОН
Конфликтни вълни ще се редуват със светли ивици от стабилни и ярки взаимоотношения.
При това емоциите ще се окажат
достатъчно силни .
15 сЕПТЕмВри, 7 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
сТрЕлЕЦ
По отношение на парите
трябва да бъдете възможно найточни и да движите делата си по
най-коректния начин. Ако ви поискат заем, постарайте се интелигентно да откажете.
16 сЕПТЕмВри, 8 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
сТрЕлЕЦ
Продължете да действате в
същата посока, даже и по-смело – резултатът ще надхвърли
вашите очаквания. Проявете повече откритост в чувствата и мислите си. Направете не що ново
17 сЕПТЕмВри, 9 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В
сТрЕлЕЦ
Препоръчително е дори да
се свържете с роднини и близки,
които отдавна почти сте забравили. Контактът с тях ще ви донесе приятни емоции. Здравето
ви ще бъде непоклатимо.
18 сЕПТЕмВри, 10 луНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа луНа,
луНа В кОзирОг
Възможно е да почувствате
умора от общуването с хората
около вас. Това, разбира се, е
бял кахър, но защо пък да не отстраните причините. Време е да
поставите приоритетите си в отношенията.
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Обяви
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

дОБрИН ВЕНЦИСЛАВОВ БЕрЕМСКИ

от Плевен
който на 17 септември 2018 г. навършва
33 гОДиНи
Пожелавам му здраве, щастие и късмет,
успехи в работата, дълголетие и всичко
най-добро в семейния живот!
Поздравявам всички от Плевен,
родени на тази дата.
От марин андреев колев

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на БЕЛА дИМОВА МИТЕВА
от София
която на 16 септември 2018 г.
навършва
3 гОДиНи
Пожелавам й спокойно детство,
да расте и се развива под грижите
на мама и тате и всички други родственици.
Да бъде здрава, щастлива и дълголетна както
прабаба Величка! Време е да стане кака!
От прадядо марин колев

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на 16.9. – една дата – една зодия

ТАНЯ МИТКОВА МИТЕВА

от Бургас
с племенницата си
Бела Димова Миткова
Пожелавам й здраве, успех в професията и да
стигне на бабите си годините, да стане прабаба!
От марин андреев колев

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на НАдЕЖдА ГЕОрГИЕВА БЕЛЕВА
на 92 г., от с. Гърмен
Майко, честити 92 гОДиНи!
Ти беше първата трактористка и активистка.
Аз, Катето, съм все до теб. А кака Виолета в
Пловдив с късмет!
Бъди добре с кафе в ръце!
От катето

ЗаПоЗнаЙте Се

0885/285997 – неженен
съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел Дечев,
с. Варвара, общ. Септември,
обл. Пазарджик

051/52292 – вдовец на
79 г., самостоятелен, в добро състояние, желае жена
до 70 г., без дом, за съвместно живеене в уютно село
до курорта Албена и Кранево. Ако е шофьор, е още
по-добре
032/249675 – на 88 г.
търси жена, около 65 г.,
здрава, да не пуши, без ангажименти – за гледане на

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (12.IX. - 18.IX.2018)
ОВЕН – Още с настъпването на седмицата ще ви
се наложи да структурирате задълженията си. Постарайте се да обръщате внимание на детайлите. Здравето ви
е застрашено.
ТЕлЕЦ – До средата на
седмицата се предпазвайте от задълбочаването на съществуващите негативи. Ще постигнете стабилност в
материално и лично отношение.
Отделете време за забавления.
БлизНаЦи - Разрешавайте елегантно възникналите разногласия,
като предварително обмислите
правилната стратегия. Неприятности в отношенията ви с приятел или близък ще помрачат
дните ви.
рак - Благополучно
приключете със стар
ангажимент. Рационалният ви
подход ще даде забележителни
резултати, особено ако решите
да се отдадете на нерешени дела вместо на пълноценен отдих.

лъВ – Ще разполагате с достатъчно време за срещи с приятели или за забавления с партньора до вас. Около средата на
периода ще се наложи да овладеете емоциите. Обърнете се
към лекар.
ДЕВа - Постарайте се
да засилите съществуващите позитиви в дадена ситуация, но не изпускайте момента да преобразите негативите. Някои събития в материалната сфера ще ви зарадват.
ВЕзНи - Не изпробвайте късмета си в начинания, в които рискувате
да загубите положение, репутация или пари. Претегляйте точно нещата. Не се колебайте при
вземане на решенията.
скОрПиОН - Другият пол
коренно ще промени начина ви на мислене и живот. Добре е да прецените докъде да сте простирате като финансови възможности. Не действайте с размах.

Съобщения

Български

сТрЕлЕЦ - Отделете
време за интензивна
почивка. Внимателно
преценете кои са вашите приятели, за да не се лутате излишно.
През почивните дни ще се сблъскате с непредвидени трудности.
кОзирОг - В никакъв
случай не се предоверявайте. Изчаквателната позиция ще е най-правилна, в случай
че искате да имате развитие по
вълнуващи ви въпроси от личен
и материален характер.
ВОДОлЕй - Още с настъпването на новата
седмица мнозина от
вас ще се радват на значителни финансови постъпления. Не
попадайте в плен на импулсите си!
риБи – Обърнете внимание на текущото си
състояние, като си дадете сметка от кои разходи бихте могли да
се лишите и да откриете идеята,
в която си заслужава да вложите средства.
ДЖЕСиКА

ПОКАНА

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия Национален фестивал в Бургас "сребро в косите - песен в
душите край морето на Бургас" на 27 и 28 септември
2018 г., от 10 ч. в Дома на НХК, площад "Тройката", под егидата на кмета г-н Димитър Николов. Регламент - 3 песни
в рамките на 10 минути. Индивидуални изпълнители - 2
песни - 8 минути.
Няма състезателен характер. Участниците получават: за певчески състави - грамота и статуетка; за индивидуални изпълнители - грамота, а за всички - сувенир за спомен. Разноските за пътуване и пребиваване
са за сметка на участниците и организациите, от чието
име се явяват. заявки се приемат до 20.9.2018 г. включително. За контакт: Вяра андонова – председател –
тел. 056/82 11 94; от понеделник до четвъртък, включително, от 14.30 до 17.30 часа, 8000 Бургас, бул. "Демокрация" № 46, Пенсионерски клуб "морски звуци"

ЧЕСТИТИ ТРИ ЮБИЛЕЯ
на

ИВАН МАрИНОВ

на 18 септември 2018 г.
90 гОДиНи
живот, изпълнен
с борба за доброто
на род и родина;
75 гОДиНи
съмишленик
и член на РМС;
65 гОДиНи
член на БКП/БСП!
От екипа на в. „Пенсионери“
мен и сина ми, на 61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
0886/916491 – мъж на
58 г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от 55 до 63 г., от София
и Софийска област
0988/799492,
Емил
Петров - 59/170/60 - Разведен без деца от Козлодуй,
търси съжителство с жена
от малките и големите градове на България. Дамата да
е на възраст от 47 до 63 години. Да има кола, при евентуално разбиране да дойде да
ме вземе . Когато заживееш
с даден човек го опознаваш.
Работя към Т.Б. за 500 лв. Добър човек съм.
0877/827210 - след 18,30
ч., 60-годишна вдовица от
София търси вдовец от Со-

фия, 60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител
по изобразително изкуство,
нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0885/410468 - на 70
г./165 см/85 кг,, от Бургас.
Самотна пенсионерка съм.
Не пия, не пуша, добра домакиня съм. Живея в собствен уютен дом. Търся самотен, изоставен, добър и честен мъж за другар - да не пуши, да пие умерено. От 65
до 75 г., пенсионер. Аз куцам с левия крак. Моля те,
обади се!

времето
в сряда ще преобладава разкъсана облачност,
а температурите ще са от 12 до 23 градуса – есента вече напомня за себе си. в четвъртък облачните часове ще са повече, сутрешните температури ще спаднат с градус-два, но дневните
ще са малко по-високи – до 24 градуса. в петък
няма да има промени в атмосферните условия, а
събота и неделя ще ни предложат два прекрасни
слънчеви дни с температури до 27-28 градуса. в
понеделник и вторник ще има разкъсана облачност, но температурите ще запазят високите
си стойности – 27 градуса.

БиоПроГноЗа
все повече зачестяват проблемите от здравословен характер при страдащи от язвена болест.
С профилактична цел, а и при настъпили вече оплаквания е препоръчително изпиването 2-3 пъти
дневно на гладно на разтворени в малко вода или
сок 12-15 капки клеева тинктура с невен. Прополисът и невенът са богати на вещества със силно епителотонично, противовъзпалително и болкоуспокояващо действие. очакваните магнитни бури могат да провокират зачестяване на оплакванията
от главоболие, световъртеж и шум в ушите при хора с по-напреднали атеросклеротични промени на
мозъчните артерии. в такива случаи е добре да се
приемат чайове и хранителни добавки, съдържащи
гинко билоба, глог, жен-шен, чесън и др.
Д-р иван сТОЯНОВ

магнитни бури - 13, 14.VIII.
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ПОЗДРАВ

Поздравяваме
о. з. капитан

рАФАИЛ АТАНАСОВ
по случай

95-гОДишНиЯ му
ЮБилЕй
Пожелаваме
му здраве и
дълголетие.
От сВВБ,
район „Оборище”

ПОЗДРАВ

Поздравяваме
о. з. бригаден
генерал

СТАНОЙ ГЕОрГИЕВ

по случай
90-гОДишНиЯ му
ЮБилЕй
Пожелаваме му здраве и дълголетие.
От сОсзр,
район
„Оборище”

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

17 септември 2018 02:16:15 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.
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ТрАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава
плътността
на костите.
3.Храносмилателна система – гастрит, колит,
рефлукс, премахва проблеми с
тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага

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

в Пловдив.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

Íå ïîçâîëÿâàéòå àíåìèÿòà äà âçåìå âàøèòå ñèëè
Чyвcтвaте ли yмopa и бeзcилиe, съпътствани от
мycĸyлни бoлĸи, paздpaзнeниe, oтcлaбeни пaмeт и
ĸoнцeнтpaция, тpeвoжнocт и дeпpecия, cъpцeбиeнe, cтyдeни ĸpaйници, виeнe нa cвят? Възможна причина за тези
страдания е анемията. Анемията е спад на стойностите на
хемоглобина и на хематокрита под нормалните. Първите симптоми, с които се проявява анемията, са бледност,
лесна уморяемост, липса на тонус. При хронифициране на
заболяването се появяват изстиване на крайниците поради намаляване метаболизма на тъканите, учестено дишане и тахикардия.
След дълги години на научни изследвания е разработена концентрирана билкова формула по рецепта от
народната медицина, наречена аНЕмОПрОТЕкТ. Продуктът допринася за достигане на нормални нива на желязо в кръвта и подпомага за възстановяване след кръвозагуби и анемия. Съдържа желязо от растителен произход
в комбинация с важни витамини, минерали и растителни
суплементи, които съдействат за протичането на нормалния процес на кръвотворене и производство на хемоглобин и червени кръвни клетки.

сВОйсТВа На аНЕмОПрОТЕкТ:

 Намалява риска от вредното въздействие при лъчетерапия и радиация.
 Съдейства за укрепване на имунната система на
организма.
 Повлиява благоприятно функциите на костния мозък и кръвотворенето.
 Помага за образуването на червени кръвни клетки и намаляването на чувството на умора и отпадналост.
 Допринася за образуването на хемоглобин и пренос на кислород в тялото.
 Доставя оптималната доза микроелементи, необходими на организма за нормалното производство на кръв.
 Спомага нормалната абсорбция на желязо.

състав:
Kръвен здравец корен

Kpъвният здpaвeц имa ĸaпиляpoyĸpeпвaщo,
ĸpъвocпиpaщo, зaпичaщo, пpoтивoвъзпaлитeлнo дeйcтвиe. B нapoднaтa мeдицинa ce пpeпopъчвa пpи cтoмaшнoчpeвни възпaлeния (гacтpити, ĸoлити, диapия), бeзплoдиe,
мaлoĸpъвиe (aнeмия), бeзcъниe, пяcъĸ и ĸaмъни в бъбpeци-

тe, циpoзa нa чepния дpoб, зa yĸpeпвaнe нa мycĸyлaтypaтa
нa cъpцeтo.

жълт кантарион стрък

Едва ли има билка, която да лекува толкова много болести, както жълтият кантарион. Неслучайно хората го наричат Христова кръв, магическа билка, лекарство за тялото и душата. Жълтият кантарион е безспорен лидер сред
билките при депресивни състояния, стрес, тревожност,
безсъние, паническо разстройство. Има нервноуспокоително, противовъзпалително, противомикробно, заздравително, подпомагащо храносмилателната система действие. Използва се при гастрит, акне, анемия, бъбречни заболявания; при витилиго, главоболие, епилепсия, болна
жлъчка и при проблеми с щитовидната жлеза.

Орех листа

Използват се като антимикробно, антидиаритично,
антипаразитно, кератолитично, тонизиращо и газогонно
средство. Листата на ореховото дърво съдържат много
витамини и минерали и масла, които насърчават цялостно имунитета на организма. Подобрява се обмяната на веществата. Често подобни отвари се препоръчват за възстановяване на организма, особено след боледуване или
операции. Орехът съдържа много дъбилни вещества, богат е на ефирното масло юглон, което има доказано противогъбичен ефект.

синя жлъчка (цикория)

Изчиства организма от натрупаните отрови, понижава холестерола и регулира храносмилателната система и
кръвната захар. Съдържа голямо количество желязо, витамини от групата B, петкин, ензими, противовъзпалителни
и антисептични вещества. В народната медицина се прилага като цяр за далака, при цироза, захарна болест, жълтеница, изпотяване, глисти при децата, кашлица, треска,
епилепсия, трудно уриниране и уриниране на кръв, стомашни болки, гастрит, язва, болезнена менструация, хемороиди, подагра, виене на свят, пясък в бъбреците и пикочния мехур, при нарушено храносмилане, при неврастения и хистерия.

Върбинка

В народната практика върбинката се е давала при първи симптоми на настинка както за деца, така и за възрастни
и при всякакви грипни състояния. Действа температуропо-

нижаващо и антистресово. Препоръчва се и за предменструален синдром. Използва се при анемия, пречистване
на кръвта и ниско кръвно налягане.

глухарче

Глухарчето подобрява функциите на черния дроб,
действа жлъчегонно, пикочогонно, противоглистно. Лечебният ефект се дължи главно на горчивите вещества,
органичните киселини и гликозидите. Установено е, че
глухарчето усилва действието на подстомашната жлеза повишава отделянето на инсулин и намалява количеството на холестерина в кръвта.

Овчарска торбичка

Билката влиза в състава на много отвари, предназначени за пречистване на кръвта и има тонизиращо действие върху сърцето. Това се обяснява с високото съдържание на калций: сърцето е мускул и като такъв има нужда от
калций, за да се свива и разпуска. Това именно действие
на овчарската торбичка – да предизвиква съкращение на
мускулните клетки, съчетано с нейния кръвоспиращ ефект,
обяснява нейната ефикасност и при кървящи хемороиди.

Червен кантарион

Чepвeният ĸaнтapиoн e eднa oт нaй-дoбpитe
дeтoĸcиĸиpaщи билĸи. Чepвeният ĸaнтapиoн идeaлнo пpoчиcтвa opгaнизмa, ĸaтo пpиeмът нa билĸaтa имa
ocoбeнo eфиĸacнo дeйcтвиe пpи мaxмypлyĸ, тъй ĸaтo
пpoчиcтвa aлĸoxoлa oт ĸpъвтa. Прилага се при безапетитие, възпаление на стомаха, възпаление на черния
дроб, анемия, диабет.

коприва

Копривата е едно от най-полезните растения, с които ни е дарила природата. Тя е богата на витамини, минерали и дъбилни вещества с важно значение за кръвоносната система. Богат източник е на бета-каротин,

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

витамини D, C и Е, желязо, калций, фосфати и минерали,
протеини и захари, голяма част от които принадлежат на
незаменимите аминокиселини. Тя е известна със своето
стягащо, отхрачващо, тонизиращо, противовъзпалително и диуретично действие. Коприва се препоръчва като
мощно средство за предпазване от чернодробни, артритни, ревматични и бъбречни заболявания, също и при лечение на алергии и анемия.
Този пълноценен букет от билки в препарата аНЕмОПрОТЕкТ намалява чувството за умора и отпадналост,
подобрява тонуса, доставя оптималната доза микроелементи, необходими на организма за нормалното производство на кръв. Всеки от неговите компоненти е показал
недвусмислена полза за пречистване на кръвта. Приемани в комбинация, всеки един от тези компоненти усилва
и допълва ефикасността на другия.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. анемопротект има дълготрайно
действие, като запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без
лекарско предписание.
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ВНЕЗАПЕН АВТОПОРТРЕТ
Някаква дама не знам по какви си канали
била ми издирила днес телефонния номер.
Жизненоважно било да се срещнем. Така ли?
Да, вярвайте, много е важно. Така ли? Е, щом е...
Всеки човек е суетен. И аз съм. Та значи –
не се колебая... Да. В осем. Пред киното. Чао.
Ало, прекъсва ме тя, извинете, обаче
в тълпата пред киното как ли ще ви разпозная?
Вярно бе, как... Ами как:
попрегърбен се мъкна...
ръст – малко под средния...
възраст – над средна и нещо...
друго какво... с очила съм... плешив съм...
И млъквам.
Къде се е юрнал такъв да ми ходи по срещи!
Виктор САМУИЛОВ

ЗАБЛУДА

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

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

ар Траян имал
магарешки уши.
Този факт обаче
бил строго пазена държавна тайна. За магарешките уши не знаел никой (царят умело
ги криел под короната
си) освен царския бръснар, който поради спецификата на професията си единствен в царството имал привилегията да вижда царя без
корона. Но цар Траян
строго го бил предупредил: „А си гъкнал, а
си млъкнал! Завинаги!“
И бръснарят си мълчал, никому не казвал,
защото Траян бил много
строг цар – режел глави
за най-малкото неподчинение. Абе за едното
нищо режел глави…
Та така… Царят криел
магарешките си атрибути под короната, а бръснарят си мълчал, понеже
– живот му бил мил!
Да, ама тази тайна
започнала жестоко да
мъчи бръснаря. Всички знаем колко приказливи са бръснарите, а
на него все му се искало да сподели с някого
какво всъщност се крие
под царската корона. Но
както казахме – живот
мил и бръснарят измислил начин хем да разкаже за магарешките уши,
хем да запази живота си.
„Ще отида – рекъл си –
в гората, ще намеря някоя хралупа, ще си пъх-

на главата в нея и ще кажа каквото имам да казвам!“
И тръгнал бръснарят
към гората, но по пътя
се размислил: „Ох, такъв-инакъв, ама Траян
е цар все пак, неудобно
е някак си! Ще взема да
кажа, че боляринът Траян има магарешки уши!
И името – същото, пък и
нали важни са ушите, а
не чии са!“
Продължил да върви бръснарят, но пак се
размислил: „Не, и за болярина Траян е неудобно, пък и опасно! Кой
друг се казва Траян, кой,

Големец в съда

Вместо показания –
даде указания.

И на мен ми, мамо, вече додея
да прегръщам само гола идея.

Морски вълк

Голям шаран е –
все се жени
за морски сирени.

Мечтая си да е пробуден,
да е духовно богат.
Пак за добро да се труди,
не да показва инат.
Кирил ГУСЕВ

Резерва

Пуска в леглото съпругата
като резерва на другата...
Турхан Расиев
- Тогава ще се скрия зад някоя
скала.
- Ами ако и скали няма наоколо?
- Абе ти на мен ли си приятел или
на мечката?

Един юнак вървял из гората и
много ожаднял. По едно време видял езеро, но до него стоял един
змей. Юнакът се приближил до
него и го нападнал. Били се те,
били се и накрая змеят попитал:
- Какво искаш?
- Искам да пия от езерото.
- Ами пий де, що се биеш!

Възрастен човек спечелил голяма сума от лотарията. Журналистка го пита:
- Какво ще направите с парите?
- Ще направя верига от обществени безплатни тоалетни.
- Защо?
- За да ми пикаят хората на
късмета,че спечелих парите на тази възраст…

ВИЦОТЕКА
- Господине, в тази криза изобщо не ми е до мацки, а и съм стар.
- Тогава вземи тези 1000 лири,
отиди на този адрес и се покажи
на милейди да види как изглежда
човек, който не пие, не пуши и не
ходи по жени…

Двама приятели си говорели:
- Ако срещнеш мечка в гората,
какво би направил?
- Ще се скрия зад някой храст.
- Ами ако няма храст наоколо?

кой, кой? Ами да! Има
един войвода Траян! Ще
кажа за него!“
Но след малко – отново размисъл: „Абе и
войводата Траян е един
лют, и той реже глави,
без да му мигне окото!
Друг Траян трябва да
потърся!“
И така – от размисъл
на размисъл бръснарят
отхвърлял един след
друг възможните притежатели на магарешки
уши и когато влязъл в
гората и намерил подходяща хралупа, пъхнал
глава в нея и смело извикал: „Кочияшът Траян

има магарешки уши!“
После се прибрал успокоен вкъщи, освободен от измъчващата го
тайна.
Хубаво, но оная хралупа била някаква особена хралупа – вълшебна ли, дявол я знае каква! И не щеш ли, всеки
път, когато подухнел
вятър, от нея се разнасял човешки глас: „Кочияшът Траян има магарешки уши! Кооочияшъъът Траааян имааа
магарешкиии ушиии!“
А една хралупа вземе ли да говори с човешки глас – иди я
спри! Един я чул и разказал на друг, той – на
трети, мълвата се разнесла из цялото царство. Достигнала и до
царя.
„Какво?! – вбесил се
той. – В моето царство
– човек с магарешки
уши! Е, тия хора съвсем се разпасаха!“
И заповядал да бъде отрязана главата на
кочияша Траян. Заповедта била изпълнена
още същия ден.
А всички поданици
се възхитили от справедливостта на царя,
който не пожалил дори свой адаш, след като
адашът е с такова тежко провинение.
Димитър БЕЖАНСКИ

ЕПИГРАМИ

Май съм живял във заблуда.
Качвах го на пиедестал.
Мислех го истинско чудо,
но се оказа провал.

ведение и вижда просяк на тротоара:
- Ето ти 5 лири да си купиш пура.
- Но, господине, аз не пуша.
- Ето ти 10 тогава за бутилка хубаво вино.
- Но, господине, аз и не пия.
- Вземи тогава 50 лири и отиди в
бардак да си поръчаш мацка.
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Приказка за траяновците

Само ругае и псува
много години наред.
После за тях пак гласува
без ясна цел занапред.


Бай Ганьо отишъл за няколко
месеца във Великобритания и се
върнал видимо богат. Попитали го
как е успял, а той отговорил:
- Спечелих много пари, като играх покер с едни джентълмени.
- Как стана така?
- Ами първата игра ме биха –
един вика „Фул“. Аз му викам: “Покажи де.“
Той ми казва: „Ние тук не показваме – всички сме джентълмени.“
И от следващата игра като ми текна една карта…

Блондинка влиза в библиотека
и казва на висок глас:
- Две кафета, моля!
- Но, госпожице, тук е библиотека!
Блондинката казва шепнешком:
- Опа, извинете! Две кафета, моля!

Английски лорд излиза от за-
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