ÄÂÀ ÂÅÑÒÍИÊÀ Â ÅÄИÍ

32

60

СТОТИНкИ

СТРАНИЦИ

Çà âàøåòî

Димитър еленов:

Не се отказвайте
от активното
живеене

на стр. 22

Поздравление
от В. николова,
председател
на СП-2004

®
Брой
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на стр. 5

Подадена ръка и синовна отплата

Год. XXVIII (1317)
26.IX. - 2.X.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

Проф. андрей
ПантеВ:

В
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- г-н Пантев, в каква посока върви напоследък България според вас?
- В посока към безличие, към зачеркване на всички онези
надежди след нашето възкръсване
като държавна
формация на
европейската
карта.

на стр. 20

1 октомври международен ден
на възрастните хора
1 октомври е обявен за Международен ден на възрастните хора с решение на Общото
събрание на ООН от 14 декември 1990 г. На този ден всички ние отдаваме почитта си
към хората от третата възраст и техния принос към обществото.
Времето, в което живеем,
налага необходимостта да
обръщаме все по-голямо внимание на възрастните между нас. Икономическите проблеми, демографската криза, желанието на

Национален
Отпадат
референдум пожизнените
инвалидни
пенсии

инициативен комитет иска провеждане на национален референдум, с който чрез промяна на
нормативни актове и нова икономическа програма да се постигне по-висок икономически растеж
с цел повишаване на заплатите с 50% до 2022 г.
и на пенсиите с 30% до 2021 г.
на стр. 3

Спонтанен
бунт на
войнишкото
недоволство

на стр. 2

раЗмиСли на глаВния реДактор

Подли номера

Срамно е в парламентарната република най-непопулярната институция да е на законотворците. Вярно е, че
депутатите невинаги са качествените представители на
партиите, но опитите да се премине към мажоритарно
избиране удрят на камък. Дори и референдумът по темата, организирана от сценаристите на Слави Трифонов, бе
заметен под килима. А той самият, представляващ опасност за властта с остри на моменти позиции срещу съществуващи неправди, бе ударен.
на стр. 4

100 години
от Владайското
въстание

на стр. 13

ПоЗиция

младите да търсят реализация в чужбина
водят до постоянна тенденция на застаряване на обществото ни.
на стр. 12

нешка роБеВа:

Сигнал Известността

Според обективни аналитици на икономическите процеси вероятно догодина, шест петилетки
след „демократичния преход”, покупателната способност на средния българин ще достигне нивата на
гражданина на социалистическото отечество. това
само по себе си доказва, че ако така наречената тоталитарна система бе умело реформирана, резултатите неминуемо щяха да са значително по-високи. Щом близкото минало е по-добро от настоящето, няма как подобни разсъждения да не ни спохождат и на международния ден на възрастните хора…
С благодарност приветстваме пенсионерските активисти и социално ангажираната местна власт, полагащи усилия за различни мероприятия, отбелязващи въпросната дата. Призивът към самозабравилите се управници е да си спомнят, че ни има. и че вината за бедността на нашето поколение е тяхна. на
1 октомври е добре да преценят отношението си към
своите бащи и майки. може и да стигнат до извода,
че човек и богато да живее, и министър да е, дните
ни са отброени. По пътя към вечността се минава
през старостта. По отношението на властта към
възрастните хора се измерва демократичната зрелост на нацията.
Първи октомври ще е сигнал дотогава, докато в
многострадалната ни родина не заживеем щастливо с духовната нагласа за празничност.
„П“

отнема свободата

- г-жо робева, българският ансамбъл спечели
златния медал на финала
на пет обръча на 36-ото
световното първенство
по художествена гимнастика в софия. симона

Дянкова, Елена Бинева,
мадлен радуканова, лаура Траатс и стефани кирякова изиграха страхотно композицията си и получиха оценка от 23.300
точки.
на стр. 23
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на стр. 6

на стр. 22

абонирайте се!
от 1 до 15 октомври
във всички пощенски
станции
на страната

1 месец

2,40 лв.

2 месеца

4,80 лв.

кат. №552

2

2

Законът
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Отпадат
Междусъседски войни пожизнените
ред и условия за отглеждане
на домашен любимец
инвалидни
пенсии

отгоВаря аДВокат кръСтан ВлаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка колегия

Група граждани от
жк ”Люлин” в столицата ни пишат: ”Съседката ни Рилка Домусчиева, която живее на третия етаж на блока, отглежда 10-15 котки и две
кучета. От жилището
и по стълбите се носи неприятна миризма, придружена с животински шум. Денонощно чуваме кучешки лай
или котешко мяукане.
Входът ни се е превърнал в зверилник...”
След като занимавали с това общинските
власти, МВР и други държавни институции, те
се обръщат към вестника с въпрос: Законно ли е да се отглеждат толкова животни
в апартаменти и какво трябва да предприемат засегнатите граждани, за да сложат някакъв ред и да осигурят
спокойствие на живеещите в блока?
Въпросът, който повдигат гражданите от жк
”Люлин”, е интересен,
защото засяга хората,
които отглеждат животни “компаньони”, и
тези, които не отглеждат такива в жилищата си. Често между тези две групи граждани
възникват противоречия и конфликти.
Основните нормативни актове, които определят реда и условията за отглеждане на домашен любимец, са За-

конът за защита на животните, Наредба №39
от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на
животни компаньони,
където са указани условията и редът за
отглеждане и регистрация на
домашни любимци, Наредбата за
опазване
на околната среда,
Законът за
управление
на етажната
собственост и
др.
От тези нормативни документи става ясно, че всеки гражданин, който иска да отглежда домашен любимец компаньон, може да
прави това, но в никакъв
случай с тази своя дейност не трябва да засяга правото на собственост на съседите си. Тези законови и подзаконови актове дават адекватна защита на правото на собственост на потърпевшите, но същевременно гарантират
правото на госпожата
с котките да отглежда
домашни любимци. Но
тя не би трябвало да отглежда, както е в случая,

10-15 котки и с това да
създава неудобства на
своите съседи, като влошава хигиената и с неприятен шум нарушава
спо-

койствието им
и прави негодни за обитаване собствените им
жилища. Именно с това
тя ограничава и смущава
правото им на собственост. И тъй като засегнатите граждани многократно са се обръщали по този въпрос към
общинските власти, към
МВР и други инстанции
и не са получили нужната защита, гражданката
с котките БИ СЛЕДВАЛО
да намали техния брой,
да спазва правилата на
етажната собственост
и другите нормативни
документи. Ако не сто-

ри това, засегнатите от
нейните противоправни действия могат да защитят собствеността си
с предявяване на граждански иск по чл. 109 от
Закона за собствеността. Там ясно е посочено, че: „Собственикът
може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право.” В
съдебното производство потърпевшият трябва да докаже
своите твърдения, че
шумът и неприятната
миризма от отглежданите домашни любимци му пречат пълноценно да ползва жилището
си по предназначение,
т.е. да живее спокойно
и несмущавано в него.
Накрая ще си позволя
да кажа и на двете страни в подобни конфликтни ситуации, че преди да потърсят съдебна защита, най-добре е
съседите да направят
взаимни компромиси и
да постигнат съгласие и
разбирателство и да не
си пречат взаимно при
ползване на етажната собственост, защото
все пак сме хора, които
ежедневно се срещат и
е добре да си имат взаимно доверие, като всеки уважава правото на
другия.

Инвалидни пенсии ще получават само хората
с увреждания, които работят. Това предвижда
проект за промени в Кодекса за социално осигуряване. Пенсиите, които се дават пожизнено,
ще отпаднат. Проектът все още се обсъжда в работна група.
Те са резултат от нова концепция на социалното министерство за медицинската експертиза
в опит да се ликвидира проблемът с фалшивите
инвалиди, които източват НОИ. В момента близо
1 милион българи получават инвалидни добавки.
Най-кардинална промяна засега се очертава
да бъде именно отпадането на пожизнените пенсии. Дори и лекарите да преценят, че заболяването е за цял живот, пенсията ще се дава за срок
от 5 години. Според написаните от НОИ промени
право на инвалидна пенсия ще имат само хората с увреждания в работоспособна възраст, и то
само тези от тях, които се осигуряват за пенсия,
т.е. които работят. Най-вероятно останалите ще
разчитат на социална помощ.
„Това, че един човек е болен и не може да работи, не го прави непременно пенсионер. Той ще
получава помощи, но от друг източник. Защото
пенсионната система е система, от която черпиш,
когато нещо си внесъл", каза Димитър Манолов
от КТ "Подкрепа". Преценката за отпускане на
пенсия ще зависи и от конкретното работно място, което заема човекът с увреждане. В становище на самия осигурителен институт обаче се казва, че това може да доведе до дискриминация.
Ако промяната стане факт, хората, които в
момента получават пожизнени пенсии, няма да
бъдат ощетени. Законът ще важи само за новите
случаи. В промените е залегнало и създаването
на нови експертни комисии към НОИ, за съществуването на които ще са необходими допълнителни поне 5 милиона лева годишно.

Японски дядо сложи в
Ïeнcиoннитe ôoнäoâe
yпpaâляâaт нaä 13 ìлрä. лâ. малкия си джоб младежите
Aĸтивитe нa пeнcиoннитe фoндoвe в Бългapия пpeминaxa
нoвa пcиxoлoгичecĸa гpaницa - 13 милиapдa лeвa. Πocлeднитe
дaнни нa Koмиcиятa зa финaнcoв нaдзop зa пъpвoтo шecтмeceчиe нa 2018 г. пoĸaзвaт, чe oбщият им paзмep e дocтигнaл
13 107 047 000 лeвa. Taзи cyмa вĸлючвa aĸтивитe и зa тpитe видa
фoндoвe - yнивepcaлни, пpoфecиoнaлни и дoбpoвoлни.
Pъcтът cпpямo cъщия пepиoд нa минaлaтa гoдинa възлизa нa
11,8%, ĸoeтo зaтвъpждaвa тeндeнциятa oт пocлeднитe няĸoлĸo
гoдини нa cepиoзнo нapacтвaне нa yпpaвлявaнитe cpeдcтвa.
Сaмo пpeз пocлeднитe 5 гoдини нeтнитe aĸтиви ca ce yвeличили c нaд 92%, a пpeз пocлeднитe 10 гoдини - c 470%.

82-годишен японски бодибилдър засрами всички младежи и разби всички стереотипи в Хирошима на състезание. Каназава е многократен участник в редица състезания по бодибилдинг.
След като се пенсионира на 34-годишна възраст, той
преустановява с тренировките. Започва да пие и пуши.
Преди около 30 години обаче си спомнил, че съпругата
му е била най-щастлива, когато се е занимавал с бодибилдинг. Решава отново да направи жена си щастлива и
се връща в залата. Каназава успя бързо да възвърне отличното си физическо състояние. Е, налагат се някои корекции в тренировъчната програма заради възрастта му.

Как да се осигуряваме?
Продължение от бр. 38
Пенсионното осигуряване (въведено първо от
Бисмарк през 1889 г.) не
освобождава старите; то
отървава младите от моралния дълг да се грижат
за родителите си - значи
могат да си вдигнат чукалата и да си търсят щастието в модернизиращия
се мобилен свят. Целта е
всяко поколение да получи някаква сигурност и да
се отърве от зависимост.
Резките промени обаче
поставят тази сигурност
под все по-голям натиск.
Държавата, гарант на солидарния модел, се оказа нещо доста ефимерно,
особено по периферията

на развития свят: който е
взимал пенсии през 90-те,
ще разбере какво искам
да кажа. Тогава, в еуфорията на глобализацията,
либералният модел изглеждаше далеч по-сигурен. Та не бяха ли американските пенсионни фондове най-сигурният инвеститор?
Неочаквано обаче се
оказа, че подобни фондове не печелят особено
много. Дали проблемът е
във финансовата криза,
довела до почти нулеви
лихви и невъзможност да
се печели без риск. Дали
има злонамереност, некадърност, високи такси
– не знам. След медийни

скандали много осигурени се върнаха към държавата, за което се изля
много мастило и се взеха законодателни решения; днес пък научаваме, че задължителното
допълнително (частно)
осигуряване ще гарантира на гражданите поне да
не загубят парите, които
са вложили. Което прави
малко странен самия либерален клон на пенсионното осигуряване – първо задължително (за родените след 1959 г.), сега
пък с гаранция, че няма да
загубиш парите си.
Замислете се за това
колко бързо взеха да се
разклащат устоите на све-

та ни. За баба ми и дядо
ми все още беше очевидно, че трябва да инвестираш в децата си, които
ще те гледат на старини.
След това се появи всемогъщата държава – у нас
комунистическа, в Европа - социална. Тя обещаваше да решава всичките
си проблеми на принципа на растежа – все повече производство, все повече хора, които да внасят в пенсионната система. Разклати се държавата, взехме да не вярваме в
безспирния растеж. Дойдоха фондовете, борсите,
икономическата лотария.
Ама там има цикли - ту се
печели, ту се губи, и вяра-

та в стабилността на света
съвсем залинява.
Българската средна
класа, която няма достатъчно пари и умения, за
да играе по борсите, е в
ужас от това, че няма опора, за която да се хване.
Купува жилища като найсигурна инвестиция, но
вече няколко пъти този
пазар се срива, а и никой
не знае какви ще са цените в обезлюдяващите се
градове, каквито са половината в България. Лихви
банките не дават, пенсионните фондове не печелят, златото го крадат...
Добавете към това и
нарастващото недоверие
към пенсионните системи, коeто ги подкопава
допълнително. В момента,

в който младежът, който
току-що е започнал професионалния си път, чуе
за 400-те трилиона, едва
ли ще се почувства мотивиран да внася осигуровки: „Да се изпотрепвам аз, за да има пари за
старците – айде де, ами
за мен някой ден нали вече няма да има, системата
гърми отвсякъде“, навярно си мислят мнозина помлади. Усещане за сигурност и житейска перспектива може да дойде, ако
сме уверени, че в обществото ни има справедливост, грижа, разум – но
при сегашното ожесточаване на егоизма подобни
неща май звучат все поекзотично.
Проф. ивайло ДиЧЕв

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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Бизнес климатът в България

През август 2018 г. стопанската конюнктура в
страната се оценява като
неблагоприятна. Общият
показател на бизнес климата намалява с 2,9 пункта
спрямо нивото си от юли,
като понижение на показателя е регистрирано
във всички наблюдавани
сектори - промишленост,
строителство, търговия на
дребно и услуги, съобщи
Националният статистически институт (НСИ).
Съставният показател

„бизнес климат в промишлеността“ се понижава с
1,9 пункта, което се дължи
на влошените очаквания
на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест
месеца.
Несигурната икономическа среда и недостигът
на работна сила остават
основните пречки за развитието на бизнеса.
През август съставният
показател „бизнес климат

в строителството“ спада с
3,8 пункта в резултат на
по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи
за състоянието на предприятията.
Засилва се негативното
влияние на факторите „недостиг на работна сила“ и
„конкуренция в бранша“,
които изместват на трето
място затрудненията на
предприятията, свързани
с несигурната икономическа среда.

кРАТКИ
ВЕСТИ
250 лв. за ученик

В търговията на дребно
бизнес климатът се влошава с 4 пункта.
Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от
несигурната икономическа среда и недостатъч-

ното търсене. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2,8 пункта в резултат на по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през
следващите шест месеца.

Парното и топлата вода скачат Последици от влизането в еврозоната

Парното и топлата вода в столицата трябва да поскъпнат с 8% от 1 октомври. Това става ясно от публикуваните разчети на Комисия по енергийно и водно
регулиране. Увеличението се налага поради планираното за 1 октомври поредно поскъпване на природния
газ, използван за гориво от топлофикациите. Очаква се
от октомври новите цени на парното и топлата вода в
София да са по-високи с 8%. С 9% ще е поскъпването
в Пловдив, в Бургас и Плевен ще е с 5%, а във Варна
- с 2%. Цената на топлоенергията вече скочи веднъж
преди началото на този отоплителен сезон. През юли
Комисията за енергийно и водно регулиране реши да
я повиши с над 7% средно за страната.

Национален референдум
От стр. 1
Това каза Александър Томов, политик и учен. Хората напускат страната заради ниските доходи и в
края на тази година тук ще работят под три милиона души. Заводите и университетите изпитват глад
за хора. Откакто Бойко Борисов е на власт, държавата е намаляла с 500 хиляди души и за пет години ще напуснат още 400 хиляди души, подчерта
Томов. Похарчихме много пари за електронно управление, но електронно правителство няма, подчерта Томов. Третата опасност за страната ни е тя
да остане в периферията на Европа.
Инициативният комитет иска българите да бъдат питани за задължителната държавна субсидия
и предлага президентът да назначава цялата ЦИК.
Те искат нов орган от магистрати да разследва
най-големите приватизационни сделки и договори. Комитетът, в който влизат 15 професори, предлага референдумът да се проведе през май следващата година.

Само 9% от българите се определят като запознати с последиците
от влизането на България в еврозоната, показа проучването, поръчано от евродепутата Ева Майдел. Целта на
Майдел е да се увеличат
познанията на гражданите по темата, тъй като
правителството работи
много активно в тази
посока. Това каза Нено
Ненов, съветник на евродепутата Ева Майдел.
"Това означава, че 9
от всеки 10 български
граждани не са запознати и много лесно могат да бъдат манипулирани по темата. Ползите могат да бъдат извлечени максимално, ако
хората са запознати и
не се страхуват, тъй ка-

Край на обикновените
крушки

От септември Брюксел забранява
халогенните лампи и потребителите
трябва да преминат изцяло към LED
осветлението.
След като почти 60 години осветяваха домовете и улиците, халогенните
крушки отиват в историята. От 1 септември тяхното производство и продажба са забранени в целия Европейски съюз, а потребителите трябва да
преминат към използването на LED
лампи, които са по-издръжливи и консумират по-малко енергия.
Забраната на халогенните лампи
ще доведе и до по-малко въглеродни
емисии. Прогнозите на ЕК са, че по
етапното изваждане от употреба на
неефективните лампи ще спести над

15 милиона тона въглеродни емисии годишно, колкото генерират близо 2 млн.
души за година.
А спестената електрическа енергия ще е толкова,
колкото потребява държава като Португалия.
По-модерните
LED
крушки се сменяват доста
по-рядко. Ако една халогенна лампа свети година-две, то животът на
светлодиодната може да достигне
15-20 години. След края на живота им енергоспестяващите крушки трябва да се събират разделно
в специални контейнери за битова
електроника. LED крушките са 8-10
пъти по-икономични от тези с нагреваема жичка. Така едно домакинство може да спести до 80% от
сметките си за осветление и да намали парите за електрическа енергия с 15%, или 100-200 лв. годишно.
Некачествени LED крушки със
съмнително ниска цена обаче заливат пазара, предупреждават търговците.
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то всички аспекти показват, че ползите надвишават многократно
потенциалните негативи", смята той.
Според Ненов цените на стоките няма да се
повишат. "Един от найголемите митове е, че
ще обеднеем двойно
след влизането в еврозоната. Може би абсолютната стойност ще
спадне двойно заради
обменния курс, но цените на стоките и ус-

лугите ще се понижат."
Съветникът на Ева
Майдел направи сравнение и с балтийските
страни. "Проучването
показва, че в балтийските държави, които
са приели еврото, нивото на инфлация е нищожно - средно около
0,3%, което може да се
дължи на други фактори. Поради това не се
повишават и цените на
стоките."
Ненов отбеляза, че
България няма да последва примера на Гърция. "България няма да
бъде новата Гърция,
тъй като Гърция имаше
висок дълг, преди да се
присъедини към еврозоната, а нашите правителства пазят изключително стриктна бюджетна дисциплина."

Стотина семейства
си разпределят
субсидиите

"Идеята на субсидиите в селското стопанство е да
подпомагат малките и средните производители, а не
милионерите. Преди влизането ни в Европейския
съюз с програма "Сапард", а след това с европейските субсидии създадохме една класа на латифундисти,
които разпределят милиардни средства", заяви анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.
Акцентирайки върху концентрацията на евросубсидиите, анализаторът уточни, че от 2015 г. има европейско решение за "таван" на субсидиите, което е
довело до незаконни схеми за тяхното получаване:
"Тези субсидии не бива да надхвърлят 300 хиляди евро. Имайте предвид, че когато през 2010-2012 г.
направихме първите списъци на хората, компаниите,
семействата, които са зад тези компании, имаше групи, които имаха 30 милиона евросубсидии. Сега тези
групи са трансформирани на десетки малки фирми, за
да се преодолее този праг от 300 хиляди. Създадена е
организирана престъпна група с десетки подставени
лица, фирми. Но за да се докажат нарушенията, трябва разследване - трябва да докажете, че това действително са подставени лица, че тези документи действително са фалшиви, и т.н.".
Големият проблем според Безлов е, че "тези гигантски компании на семейства взимат тези пари, а за да
ги взимат, трябва да го направят през политиците". По
думите му - вземайки ги, трябва да направят криминални организации. "В резултат на политически протекционизъм се създадоха около стотина семейства в
страната, които разпределят 70-80% от евросубсидиите. За 2017 г. те са 2 милиарда и 900 милиона - това са
огромни пари за страна като България. Администрациите, политиците избягват да коментират тази тема.
Няма да я видите никъде”, каза още Тихомир Безлов.

Минимум 250 лв. са необходими на родителите
за подготовката на новата учебна година. За децата с униформи сметката скача над 300 лв. От 1
до 7 клас учебниците са
безплатни.
Инвестиции

За поредна година
най-големият чуждестранен инвеститор у нас
са българските емигранти. През миналата година те са превели в родината ни над 2 млрд. лева,,
а чуждестранните инвестиции са на стойност 1,7
млрд. лв.
Започна гроздоберът

Прогнозата на дългогодишни лозари е, че изкупните цени на гроздето тази година ще бъдат
малко по-високи в сравнение с миналата.
Отново няма места
в забавачките

В София майките се
вдигнаха на протест заради проблеми с детските градини. Сред исканията са да бъдат построени нови детски градини
и училища, съобразени с
необходимостта на различните квартали.

б и с е ри
Забавен момент: На
влизане в съблекалнята президентът и Пламен Константинов разговаряха на един метър
от камерата на БНТ (Борисовата национална
телевизия), но операторът, верен на инструкциите, предпочете да снима празното игрище.
Иво Христов,
съветник на президента
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Ще продължи ли
битката за Идлиб
На 16 септември в Сочи Владимир Путин и
Реджеп Ердоган успяха да се разберат как да
бъде избегната военна операция в Идлиб – последната от четирите сирийски зони за деескалация, която още не се е върнала под контрола на
Дамаск. Срещата в Сочи спря кръвопролитията
между десетки хиляди сирийци – опозиционери
и лоялни към властите.
Седмица преди това сирийската армия с помощта на руската авиация решиха да предприемат офанзива за освобождаването на последния бастион на противниците на Асад. В Сочи
интригата с офанзива срещу Идлиб получи неочаквана развръзка – офанзива няма да има.
Русия обеща това на Турция. Засега обаче не е
ясно какво е получила Русия в замяна. Може да
се предполага обаче, че договореното в Сочи е
временно решение и Дамаск рано или късно ще
си върне Идлиб.
Компромисът, намерен в Сочи от руската и
турската страна, все пак включва няколко важни
и взаимносвързани аспекта. Първо, предвиждат
се мерки за разграничаване на умерената опозиция от терористите. Предстоящото засилване
на турските наблюдателни постове и разширяване на безопасната зона по принцип се очаква
да премахне заплахата от терористични атаки
срещу руските военни бази и сирийските части. Терористичните организации, разделени от
мирното население и от умерената опозиция,
в бъдеще може да бъдат ликвидирани с тясно
координирани действия на турските, сирийските
и руските части. Второ, трябва да бъде стимулиран политически процес. Тук цялата тежест пада върху плещите на турците – тъкмо те трябва

да убедят възможно най-голям брой въоръжени бунтовници да преговарят със сирийското
правителство.
Анкара се опасява, че при нападателни действия в региона към границите й ще се втурнат
хиляди бежанци. В този смисъл турският интерес
операцията в тази провинция да не се състои
съвпада с интересите на западните държави.
Европа се вълнува много силно от бежанския
проблем, защото при настъпление в Идлиб милиони сирийци може да нахлуят в Турция, а пък
Анкара на свой ред да им отвори път към Европа. Турция се опитва сега да балансира между
интересите на Запада и на Русия. Руската страна чудесно схваща, че международната общност
може да реагира крайно негативно, ако Идлиб
бъде превзет.
За Асад обаче Идлиб е важен стратегически
район. На запад е Латакия - един от бастионите
на режима както откъм подкрепа, така и заради
факта, че там е най-голямата руска военновъздушна база Хмеймим. Там минава и най-прекият път между Турция и Йордания, поради което
районът е важен търговски коридор.
До 2015 г. проправителствени сили контролираха Идлиб, докато градът и голяма част от
провинцията не се озоваха в ръцете на обединението „Хайят Тахрир аш Шам, предвождано от
бившето сирийско разклонение на „Ал Кайда”
– „Джабхат ан Нусра”.
В провинцията със 100 км граница с Турция
към момента има около 70 хиляди опозиционни
бойци – най-голямото съсредоточаване от началото на конфликта.
Дори войната срещу бунтовниците действително да върви към края си след седем години и
половина, победата далеч няма да реши всички
проблеми на Сирия.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Български

От стр. 1
Отнеха му просторното студио и заедно с „Куку бенд“, балет „Магаданс“
и останалите атрибути на
всекидневното предаване
се налага да се свира в 50ина квадратни метра. Не е
далече мигът, в който притеснените собственици на
частната национална медия ще откажат да подпишат договор с Дългия, за
да нямат проблеми с ревизори и прочее властови
натиск. Ако Слави, разбира се, не си вземе поука и
сатирата не бъде насочена
срещу опозицията.
Друг радетел за

СВОБОДАТА
НА СЛОВОТО

бе буквално натирен от
конкурентната на bTV телевизия. Милен Цветков
и в полунощ успяваше да
раздразни силните на деня. Да беше с червен оттенък като наказания Петър
Волгин от БНР и премахнатата, чакана от слушателите „Деконструкция“, причината за уволнението му
да е ясна. Не е и публицист,
последовател на безсрамно пенсионираната Лили
Маринкова. Но кани разни интелигенти с критични позиции и вреди на работодателите си. А както
е известно, който плаща,
той поръчва музиката. Без
цензура и отдел „Печат“
към ЦК на БКП сме мръднали с кажи-речи 50 места
назад според изследване
на „Репортери без граница“. Вече сме в обща редичка с тоталитарни диктатури от Южна Америка,
Азия и Африка, заемайки
114-о място по изразяване на позиции без страх
от санкции…
Наскоро се срещнах
на морето с бивш военен журналист, участвал у
нас в издаването на вестник „Бойно братство“ през
1982 г., отразяващ учение
на Варшавския договор.
Обсъдихме с унгареца натежалите си фигури, побелелите коси, състудентите, внуците и стигнахме
до професията. Съжалих
го, че не може да използва острото си перо – той
е редактор във втория по
тираж седмичник на Будапеща, заради ограниченията от закони на Орбан, които Брюксел иска да санкционира. Янош ме разпита колко са опозиционните издания, предаванията
в обществените държавни
медии с различни гледни
точки, съблюдаващи плурализма, запазената територия за различно мислещите и т.н. Обсъдихме тематиката на всекидневните вестници и къде отиват
бюджетните пари за реклама от министерствата,
за обявяване на обществени поръчки и прочее. При
изпращането му на летище
София приятелят ми сподели: „Не ви завиждам.
Приказките за диктатурата у нас са наполовина неверни и точно толкова неточни. Заемаме 74-то мяс-

то по свобода на словото. Не бих работил в прекрасната ви страна за нищо на света. „Диктатурата“
на Орбан е за предпочитане от вашата фалшива демокрация…“ Успокоих го
- за колектива на „Пенсионери“ остава радостта, че
поколението, с което вървим заедно 27 години, е кораво, не се плаши от санкции и няма какво да губи.
То обича

ИСТИНАТА

стигаща все по-трудно
чрез електронните медии
до умовете и сърцата на
хората. А ние му я казваме…
Да се върнем към обстановката в Народното
събрание. Клевети и хули
се сипят от трибуната. Последствията за произнасящите присъди преди магистратите са никакви. Г-н
Цветан Цветанов например за пребиваването си
във властта успя да набе-

Бъдете с нас

Уважаеми читатели, отново е есен и стигнахме
с ваша помощ до поредната абонаментна кампания за 2019 г. Разчитаме заедно да продължим напред. В абонатите е силата ни. Професионалната и човешката смелост, дори да е лично качество, без подкрепата на другарското рамо рано или
късно се превръща в примиренчество. Истината е
оръжието в битката на доброто срещу злото. В
крайна сметка тя побеждава. Бъдете с нас, за да
звучи силно нашият глас! Обичаме ви!
раците“! С американците
връзка поддържа Цв. Цветанов. За Борисов е лошо, че са злопаметни и
не забравят оценките на
посланик Пардю в доклади до ЦРУ, че новоизгряващата на политическия
хоризонт звезда на главния секретар на МВР е човек, участвал в силовите
групировки, търговията с
амфетамини, контрабандата на цигари и прочее
престъпни дела. Въпросният документ излезе при
разсекретяването на разузнавателни тайни в електронните медии. Авторът
на разкритията и до днес
се крие в посолството
на независима държава,
страхувайки се за живосуващи, обезверени, от- та си.
чаяни, намразили всички
За да се приближи пополитици без изключение плътно до задокеанскинашенци. Онези, които го те велможи, премиерът
предпочетоха пред Цецка спретна подъл номер на
Цачева – личната кандида- президента. С решение
тура на Б. Борисов, са само на своя кабинет той личаст от харесващите го ка- ши перфектно ползващия
то личност, стил на работа, няколко чужди езика дърповедение, култура, обра- жавен глава от участие в
зование, чувство за чест и поредната Асамблея на
патриотизъм.
ООН. Този безспорен приПохвалиха Бойко, че го оритет на заемащия посбива да общува с чужде- та президент досега не
нци, и той се възприе за
бе отнеман така брутално. Външната министърка
„ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР“
Припна след Радев в Мос- Захариева с половин усква да провери какво е та излъга, че посещение„трасирал президентът“ то е обсъдено между интам. От кумува срама Пу- ституциите преди месец.
тин го прие. Нали бе пода- От президентството отрерил каракачанска овчарка коха… Отвратително е, че
на Владимир Владимиро- се постъпва по подобен
вич, преди да му заповядат байганьовски начин. Нида мрази Русия. При пла- що чудно да бъдат отнети
нираните два дни посеще- финансови средства в бюния Бойко, усетил, че до- джета за догодина за пресажда на домакина, се при- зидентството. Припомняме, че на Първанов гербра по никое време.
Що се отнася до дру- баджиите орязаха парите
гия господар, седящия в точно с 1 млн.
Апологет на бойковизБелия дом Тръмп, той хич
ма
по поредния скандал
не допада на гербаджиите.
се изказа, че понеже РаТе силно се надяваха дедев е представител на
мократката Хилъри Клин- опозицията(!!!), по-добре
тън да победи. Още пове- да си стои у дома. Поче че Борисов имаше лич- добно мислене е за мена среща с нея като дър- дицинска диагноза. Да
жавен секретар. Тя дойде сравни въпросният госбуквално за часове, разпо- подин рейтингите на рареди да не строим АЕЦ „Бе- ботодателя си с онзи на
лене“ – проект, залегнал в летеца ас. Да се върне и
предизборната програма към изборните резултана ГЕРБ, и отлетя. Загуба- ти и двата милиона глата от това послушание за са, надхвърлящи два пъвсички нас е неизмери- ти пуснатите бюлетини за
ма. Като поскъпне токът цялата партия ГЕРБ на поза отоплителния сезон, следните парламентарни
ще видим „къде зимуват избори.
Прекалиха го с гадостите си властниците. В което е и обяснението за антипатиите към тях. Прокламираната смяна на системата от БСП не означава ревизия на конституционното определение за
парламентарна република. Това е желание за друг начин на управление, за друга философия – без корупция,
партизанщина, шуробаджанащина, разпределение на
благата, осигуряващо охолство на шепа приближени
на властта и мизерия за 80 на сто от българите…
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
Шансът на Борисов да
измести Румен Радев е никакъв. Може би затова си
отмъщава, насъсквайки
Цветанов и други хлевоусти съпартийци да джафкат срещу него. Напомня
баснята на Крилов за палето, което си мисли, че е голямо, защото лае след слона. Държавният глава реши ли да създаде своя партия, ще премине през гербаджиите като изтребител
бомбардировач над джихадисткия Мосул и помен
няма да остане от тях. Особено ако получи подкрепата на милионите негла-

Подли номера
ди маса невинни хора. Автоматчици с качулки разбиваха вратата на общинския съветник от БСП Гуцанов във Варна. Бивш военен министър от НДСВ бе
поставен на колене в болнично заведение с опрян
до главата пистолет. Лекари от Горна Оряховица
публично се обвиняваха за
убийци и т.н. За някои от
нанесените морални щети
след присъди в Страсбург
хазната плати на пострадалите десетки хиляди лева от нашия джоб. Срамно е да се гледа и слуша
случващото се в сградата с надпис „Съединението прави силата“. Явно на
някого му се ще народът
масово да пожелае авторитарно управление, каквото според вицепремиера В. Симеонов в момента упражнява Б. Борисов.
Апропо, с подобно изявление спокойно може да кандидатстваме за Гинес. Едва ли има кабинет в света, в който зам. министърпредседател дава на прокурор своя колежка и сипе
обвинения срещу шефа си
като „добър ден“, но това
е друга тема…
Грешна ще излезе сметката на пожарникаря, който си бе поставил за цел
евентуална президентска
република, ръководена
от него. Просто пластовете на „Дондуков“ 2 са разместени и пазачът на креслото му Росен Плевнелиев безславно се завърна
в предприемаческия бизнес, обслужвайки амбициите на синоптичката Деси
Банова да е светска дама.
Жалко за хубавото момиче! Да влезеш в нашенския
доморасъл елит – политически или какъвто и да било, е по-скоро падение, отколкото привилегия. Поне
така го възприемат обикновените хора – с насмешка и презрение!
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Валентина Николова:

предизвикателствата

С к ъ п и
приятели,
уважаеми
дами и господа,
Приемете
нашите найсърдечни поздравления и
благопожелания за деня
на възрастните хора. В
едно цивилизовано общество няма нищо по-естествено от обичта, грижата, уважението и привързаността към възрастните хора. Българските граждани, навлезли в наймъдрия период на своя живот, имат нужда
преди всичко от уважение, внимание и грижа.
Драги пенсионери, съградили България,
прекланяме Ви се и живеем с мъдрите Ви
житейски съвети! Бъдете горди от това, че
години наред сте отдавали своя труд и умения и сте предали на Вашите деца и внуци
своя опит, за да продължат започнатото от
Вас. Вие сте пример за трудолюбие, честност, отговорност и прецизност за младите
поколения.
Нека този празник да ни прави по-добри,
да стопля душите, да ни сплотява в общите действия и надежда за спокойни и сигурни старини.
Изразяваме своето преклонение пред съграденото от Вас с благодарност и възхищение за куража, ентусиазъма и всеотдайността, с които и сега се включвате активно в обществения и културния живот на Съюза на
пенсионерите – 2004.
В този празничен ден от сърце Ви пожелаваме повече усмивки, здраве, дълголетие и
бодър дух, за да преодоляваме заедно и обединени предизвикателствата, които днешното съвремие ни поднася, за един по-достоен
живот, който заслужавате.
В. Николова,
председател на ЦС на СП-2004

Неуважаеми господа управляващи,
Все сме имали парламент и правителство, но
като тези на ГЕРБ не сме имали. Непрекъснато
се говори за толерантност, обединение, градивност, а в действителност се прави точно обратното. Всеки ден се насаждат омраза, разделение и клевети. Доживяхме от трибуната на
Народното събрание на висок глас да заявяват,
че комунистите са клали българския народ, тъй
както турчин не го е клал! Народна представителка на ГЕРБ, която от омраза с прегракнал
глас не може да си произнася думите, заяви: "Тоталитарното време на комунистите е кървав
преход, комунистите са подгизнали от кръв от
главата до петите." Друг народен представител от НС от място се провиква: "Вади пистолета и стреляй!", а други му отговорят: „Нямам
пистолет." Когато народните представители
от управляващото мнозинство с бурни ръкопляскания аплодират и одобряват тези действия, това вече е престъпление, призив за гражданска война!
Предлагам опозицията да задължи депутатите от управляващото мнозинство да посочат и
докажат по един случай от своя избирателен район, когато комунисти са клали българския народ. Такъв случай не може да се докаже, защото
няма, следователно трябва Конституционният съд да разпусне това Народно събрание като
неспособно и некадърно да управлява България.
Не комунистите, господа! Фашисткото правителство плащаше по 50 000 лв. за отрязана

Празник на градинаря

За шести пореден
път в с. Цар Асен, община Алфатар, Силис-

тренско, се проведе
Празник на градинаря.
На масите представите-

Дълголетници

Радка Неделчева: Най-много обичам децата
Много роднини и
приятели дойдоха в
ресторант „Здравец” в
Исперих,
за да отбележат
80-годишния
юбилей
на пенсионираната
начална
учителка Радка Неделчева. Рожденичката бе
уважена
от своята дъщеря, внуци и правнуци. Имаше
гости от Варна, София,
Ямбол и други градове.
Учителката представи всички гости и про-

партизанска глава, бяха избити невръстни деца
в Ястребино като заплаха за националната сигурност на България (един от убийците им има
паметна плоча в Шумен). Фашисткото правителство на България обяви война на САЩ, в резултат на което София беше бомбардирана и
наполовина разрушена.
Ако аз си позволя да нарека тези, които манипулират общественото мнение, че комунистите са клали българския народ, тъй както
турчин не го е клал, и ги обявя за потомци на
фашистите главорези, как ще приемат моето
заявление? Необходимо е, когато се приказва, и
разумът да взема участие.
Димитър Великов, Варна

следи своя житейски
път, изпълнен с много трудности и изпи-

нистър на европредседателството, приятел на семейството. Тя
й каза, че остава
за нея винаги леля
Радка, която й дава добър пример.
Много я обича и

телко любима”.
Радка
Неделчева
припомни, че се е сбъднала мечтата й да стане
учителка, след като завършва с много упоритост педагогика в Силистра през 1956 г. Би-

тания. Тя получи букети с цветя и подаръци. Специален поздрав
по телефона й предаде
Лиляна Павлова – ми-

й пожела да е здрава.
Рожденичката бе поздравена от своята възпитаничка Надежда Георгиева с песента „Учи-

ла е учителка първоначално три години в село
Делчево, след това работи в родното си село
Лъвино 7 г., а останали-

ли на всяко село подредиха красиви кошници и подноси с плодове

те години - в ОУ „Васил
Априлов” в Исперих.
След пенсионирането
три години работи в
Бърдоква. Юбилярката сподели, че най-голямата радост и вълнение е изпитала, когато
е станала прабаба.
Най-много обичам
децата, каза тя и особено е удовлетворена
от професията си на
педагог. Има шейсетгодишен семеен живот
със съпруга
си Иван.
По традиция рожденичката духна
свещичките
на тортата и
беше изпълнена песента
„Рожден ден”.
Юбилярката
танцува със
свои близки
на дансинга и получи
сърдечни пожелания
за здраве и дълголетие.
Ангел Николов,
гр. Исперих

и зеленчуци. Празника
откри пълномощникът
Енчо Янков, а приветствие поднесе кметът
на Алфатар Янка Господинова.
Певческата група
при читалището в Алфатар изпълни песни,
а пенсионерският клуб
се представи с песни и
танци. Танцовата трупа
от читалището в Алфатар зарадва посетителите с хубавите си танци. Много песни изпя
Димитър Пехливански,
който е корепетитор
на алфатарското читалище. Всички получиха
награди от кмета.
Журито прецизно
провери изложбата.
Имаше баници с маджун, пити с шарена
сол, дини, грозде и какво ли не. Много плодове и зеленчуци е родила
добруджанската земя.
Журито беше доста затруднено, защото всеки се бе постарал да покаже най-добрите плодове на своя труд. На
първо място беше отличена Илияна Тинева от
Алфатар, на второ - Незим Мехмед от Бистра,
на трето - Пепа Иванова
от Цар Асен. Победителите получиха предметни награди.
Виха се дълги хора под дебелите сенки на първото училище, което сега е пенсионерски клуб. Всички
си тръгнаха от празника с надеждата, че догодина земята ще роди
още по-големи и красиви плодове и че празникът им ще бъде още
по-хубав и по-богат.
Йорданка Жекова,
Силистра
Страницата подготви
Соня Вълкова
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„С „Bésame mucho” целунах целия свят. Малцина са имали подобна чест!” Думите са на
мексиканката Консуело Веласкес. Пианистката композира повече
от 200 песни, но остава
в историята с музикалния си копнеж „Целувай
ме много”, който десетилетия наред се изпълнява от именити певци като
Елвис Пресли, Франк Синатра, Луис Армстронг,
Ела Фицджералд, „Бийтълс”, Нат Кинг Кол, Сезария Евора, Далида,
Шарл Азнавур, Пласидо Доминго, Андреа Бочели… „Bésame mucho”
е и сред най-любимите песни в репертоара

на Йорданка Христова.
Песента звучи и в много
филми – „Казабланка”,
„Москва не
вярва на сълзи”, „Аризонска мечта” и
дори в анимационния сериал „Ну, погоди!”. Консуело е много млада, когато
написва „Bésame mucho”.
Дали е била влюбена тогава? Не. Нещо повече –
дори нито веднъж не се
била целувала! И в това няма нищо учудващо:
скромното по рождение
момиче получило строго католическо възпитание. Е, все пак една малка
женска тайна била скрита дълбоко в сърцето й
– Консуело е прехласната
по американския актьор
Грегъри Пек. И години покъсно в интервю тя признава, че е написала песента под въздействие на
негова снимка. Ще мине

време и същият Грегъри та, дори не подозирайки,
Пек ще й предложи брак, че отива на среща със свокойто тя ще откаже...
ята съдба. Ще минат само
А тогава... Момичето три години и той ще наизтананиква мелодията прави на Консуело Веласна приятелката си и тя я кес предложение за брак.
съветва да изпрати пеПрез 1946 г. самият
сента в местното радио, Уолт Дисни кани Консукоето провежда конкурс ело в Холивуд. Идеята му е
на млади таланти. Песен- да заснеме игрален филм,
та печели голямата нав който да звучи „Бесаме
града и става хит.
мучо”. СраА за наградазен от
та, страхувайки се да не
я вземат за
разпусната
особа, Консуело изпраща същата приятелка. И тя
обяснява на
програмния директор Мариано
грегъри Пек
консуело
Рибера Конде истинската причина, която красотата на младата мекспира Веласкес да получи сиканка, той й предлага
наградата лично. Конде главната роля във филведнага решава да се за- ма и отбелязва, че ще й
познае със срамежливка- партнира... Грегъри Пек!

Продукти: картофи около 2 кг, сол, черен пипер - 1 к. л., чесън на прах
- 1/2 к. л., червен пипер
- 1 к. л., чубрица - 1 с. л.,
олио - 3 с. л., прясно мляко - 250 мл, топено сирене - 200 г.
Приготвяне: Нарязаните картофи се слагат в
тава. Поръсват се с всички подправки+олиото и
се разбъркват. Сипва се
вода до средата на картофите. Пекат се на 180 градуса до готовност.
През това време се
слага млякото и сиренето на котлона. Бърка се,
докато сиренето леко се
разтопи. С тази смес се
заливат готовите картофи. Пекат се още около
10 минути на 200 градуса.

ÏÀÒËÀÄÆÀÍÅÍÈ
ÃÎÍÄÎËÈ

Продукти: 3 патладжана, лук - 1 главичка,
кайма смес - 300 г, 2 до-

мата, кашкавал - 100 г, 3
чери домата, сол, чубрица, черен пипер, кимион,
червен пипер, магданоз 3 стръка.
Приготвяне: Измитите патладжани се срязват
по дължина и се издълбава с лъжица вътрешността. Поръсват се със сол и
се оставят за около половин час да си пуснат
черната вода. Издълбаната част също се посолява. Патладжаните се измиват със студена вода.
Лукът се нарязва на
кубчета и се запържва в
сгорещено олио. Прибавя се част от издълбания
патладжан, която преди
това също се накълцва на
кубчета.
Каймата се размива
със 100 мл студена вода
и се разбърква. По този
начин не става на едри
топчета. Добавя се към
лука заедно с един обелен домат, нарязан на
ситни кубчета. Сместа се
подправя с черен пипер,
кимион, чубрица и щипка

червен пипер.
На дъното на тавичката, в която ще се пече, се
слага останалата част от
издълбания патладжан
и вторият червен домат,
нарязан на резени. Поръсва се с 3-4 лъжици олио и се залива с една кафена чашка вода. Отгоре
се подреждат патладжаните и се слагат във фурната да се пекат на 180
градуса, докато омекнат.
Когато са почти готови, ястието се изважда и
поръсва с настърган кашкавал. Украсява се с 2-3
резенчета чери домати. Отново се връща във
фурната да се запече кашкавалът.
Няколко леко опъжени чорбаджийски чушки и един обелен пресен
червен домат, подрязан
откъм дръжката и поръсен с магданоз, допълват
вкуса на ястието.

Как се панират шниöели
Противно на това, което твърдят управителите на столове, месните шницели не се правят от кайма, а от цяло качествено парче месо, което се
начуква на тънко като пържола. Шницелите присъстват сред основните ястия в редица
европейски кухни.Може би най-известният
шницел е виенският.
Разликата между него
и другите европейски
шницели е в начина на
паниране. Разбира се, може да намерите още много рецепти за шницели
със зеленчуци или шницели с кайма.
Как обаче се панира шницел? За

преки небивалия успех на
песента, отказва участия
в престижни конкурси и
се страхува от всякаква
шумотевица около своето име. „Исках да имам
щастливо семейство и да
се занимавам с любимата си работа – да изнасям концерти като пианистка.”
И Консуело наистина
става композиторка. Пише симфонична музика,
прави отлична кариера.
През целия си живот се
разграничава от "Бесаме мучо". Изглежда смята, че тангото засенчва и
омаловажава "сериозното" й творчество. А то тържествува в музикалния
свят, изпълняват го велики певци, групи, оркестри.
Консуело Веласкес умира
на 88 години на 22 януари 2005 г. от усложнения
след сърдечен пристъп.
Текстът на "Целувай ме
много" е изписан и на паметника й в Мексико.

Тайни за красота

ЗА ВАШАтА трАПеЗА
ÊÀÐÒÎÔÈ Ñ ÒÎÏÅÍÎ
ÑÈÐÅÍÅ

Но момичето веднага му
отказва. Тя прекарва във
„фабриката на мечтите”
три седмици, след което
се завръща в родината си
при своя Мариано.
Двамата имат щастлив семеен живот, раждат им се двама синове,
но Конде си отива твърде рано. Консуело надживява съпруга си с 36 години, но повече не се
омъжва. Казват, че
след смъртта му тя
става недоверчива и подозрителна. Следвайки мотото на Мерилин
Монро, че „найдобрите приятели
на едно момиче са
диамантите”, тя изкупува скъпоценности, като ги предпочита пред хартиените пари. „Bésame mucho” е онзи вълшебен ключ, който
отваря за авторката всички желани врати. Но както самата тя признава, въ-

качествения шницел на първо място
трябва да приготвите качествено месо. Най-хубавите шницели стават от телешки битове или от прясно телешко
бонфиле. Може да използвате още пилешки или пуешки гърди.
Класическият метод за паниране е
френският. При него
месото се овалва първо в брашно, после в
яйце и се пържи в сгорещено олио. При виенския метод на паниране месото се
овалва първо в брашно, после в яйце, след това в галета и се пържи до
готовност.

Жените по целия
свят имат свои тайни
и трикове за поддържане на красотата. Ето
и няколко съвета от
различните краища на
планетата.

Италианките втриват
зехтин в устните си, за
да са меки и гладки.

Япония

Испания

Борба с кръговете под очите. Повечето жени от цял свят използват кръгчета краставица за премахване
на кръговете под очите, но испанките слагат картофени кръгчета да действат поне 10
минути.

Бразилия

грижа за кожата.
Каква е тайната на японската гладка и безупречна кожа? Японките използват масло от камелия като средство против бръчки и заздравяване на кожата. То има
свойството да възстановява, подхранва и успокоява кожата. Маслото
помага и за възстановяването на нарушената структура на кожата и
укрепването на ноктите.

Зимбабве

грижа за косата. Индийките са известни с
красивите си, лъскави
и здрави коси. Тайната
им се крие в кокосовото масло, което заздравява косата. Ето как –
маслото се загрява и с
него се масажира скалпът веднъж седмично.
Маслото се нанася вечерта и се оставя да
действа цяла нощ.

Австралия

грижа за косата. За
да се отървете от пърхота, добавете в шампоана си няколко капки масло от евкалипт
или от чаено дърво.

Скандинавия

Борба с целулита.
Едни от най-красивите
жени на света използват масаж с пясък като средство против целулит. Това стимулира
циркулацията на кръвта, прави кожата по свежа и, разбира се, премахва целулита.

Италия

грижа за устните.

За повече енергия.
За тонизиране на тялото и стимулиране на
метаболизма, жените в
Зимбабве разчитат на
горещия чай с прясно
изцеден лимон.

Индия

грижа за кожата.
Скандинавките мият
лицето си с леденостудена вода, като го пръскат по 20 пъти сутрин.
Освен това шведските красавици ядат диви боровинки със зърнени закуски и корнфлейкс като разкрасяваща храна номер 1.
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ПЕТЪК, 28 септември
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00

Сутрешен блок
По света и у нас
100% будни
Култура.БГ
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Дързост и красота
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
БНТ 2

ПЕТЪК, 28 септември
06:00 Пей ми песен: Радка
Кушлева
06:30 История.bg
07:30 Култура.БГ
08:30 По света и у нас
08:45 Европейски маршрути
09:00 Рецепта за култура
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Капри
14:55 Пътеводител БГ
15:25 Най-големите музеи в
света
15:50 Световно първенство по
баскетбол /жени/
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Пловдив - Европейска
столица на културата
2019
19:30 Под пясъците на Созопол
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Стани богат
21:50 Световно първенство по
баскетбол /жени/
00:00 Смъртоносно убежище
01:30 Туристически маршрути
02:00 Южни хроники: Зад кулисите
02:30 Библиотеката
03:30 Америка днес
04:30 Часът на зрителите
05:00 Време за губене
05:30 Туристически маршрути
БНТ свят /бнт 4/
ПЕТЪК, 28 септември
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 100% будни
09:45 Култура.БГ
10:45 Животът е вкусен
11:40 Риотаро не може да каже
браво
12:00 По света и у нас
12:30 Българска трилогия
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 Трети благотворителен
крос “Спри рака”
17:00 Знаете ли, че…
17:15 Малки истории
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 В кадър
19:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Часът на зрителите
22:30 Българската епопея - река Драва, Унгария, март
1945
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Време за губене

19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
Концерт на Столина Добрева и Деян Гаврич

СЪБОТА, 29 септември
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 ТУРИЗЪМ.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество
15:00 Авантаж /Георги Дюлгеров
на 75 години/
17:20 Частните музеи в Чехия:
Музей на велосипедите

17:30
18:00
18:45
19:45
20:00
20:30
20:45
22:55
23:10
0:45

България от край до край 7
Извън играта
Умно село
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Кралицата на пустинята
По света и у нас
Студио “Х”: Шофьорът
Толкова отдавна те обичам

НЕДЕЛЯ, 30 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 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 Това име го забравете
14:00 Библиотеката
15:00 Не и след теб
16:40 Легендата “Щурците”
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Редж
22:50 По света и у нас
23:05 Алтамира
0:40 Кралицата на пустинята
2:45 Студио “Х”: Шофьорът
4:15 Улови момента с Милен
Атанасов
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Български

ПОНЕДЕЛНИК, 1 октомври
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: “Новодомци”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
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 История.bg
22:00 Системата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Системата
3:05 История.bg
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня

ВТОРНИК, 2 октомври
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 2
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 Референдум
22:00 Системата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Системата
3:15 Библиотеката
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня

НЕДЕЛЯ, 30 септември
06:00 Време за губене
06:30 Три алюра
07:00 Сребристият жребец
07:30 Легенда за Белия глиган

ПОНЕДЕЛНИК, 1 октомври
6:00 Приказки на щурчето
6:30 История.bg
7:30 Автопортрет в гръб
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас

8:45 Култура.БГ
9:45 Библиотеката
10:45 Япония днес: Красотата
на природата
11:00 Под пясъците на Созопол
11:30 125 години в 125 минути:
„Сътворението“
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Капри
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Тактически сили
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура
2:25 Репетиция
2:55 Скалните манастири в
България
3:30 Япония днес: Красотата
на природата
3:45 Часът на зрителите
4:15 Афиш
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

СЪБОТА, 29 септември
06:00 Отблизо с Мира
07:00 Животът е вкусен
08:00 В кадър
08:30 По света и у нас
09:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
09:30 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 Тигърчето
14:30 Живите извори на фолклора
15:00 Време за губене
15:30 ТУРИЗЪМ.бг
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 Кмете, кмете
22:10 Умно село
23:05 Международен музикален фестивал “Откритие”
2016
23:55 По света и у нас
00:10 Рецепта за култура
01:15 Ново 10 + 2
02:15 Българска трилогия
03:15 Есенни дневници - Северна България
03:30 Денят започва с Георги
Любенов
05:30 Непозната земя

НЕДЕЛЯ, 30 септември
06:00 Малки истории
07:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
08:00 Бразди
08:30 По света и у нас
09:00 Българската епопея - река Драва, Унгария, март
1945
09:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Куче в чекмедже
14:40 Нур
15:00 Туризмът №1: Чешката
връзка
15:30 Отблизо с Мира
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 Досието Петров
22:15 Нощни птици
23:15 Афиш
23:30 По света и у нас
23:45 Извън играта
00:30 Ретро спорт
01:35 Отблизо с Мира
02:35 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
03:35 Денят започва с Георги
Любенов
05:35 Туризмът №1: Чешката
връзка

ПОНЕДЕЛНИК, 1 октомври
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 Нур
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Новодомци”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Пътувай с БНТ 2
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пирински войводи
2:15 Добър ден с БНТ 2

СЪБОТА, 29 септември
06:00 Часът на зрителите
06:30 Три алюра
07:00 Сребристият жребец
07:30 Резерват за розови пеликани
08:30 По света и у нас
09:00 Трети благотворителен
крос “Спри рака”
10:00 Рецепта за култура
11:00 България от край до
край 6
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 Хензел и Гретел: Воини
на магията
15:20 Япония днес
15:40 Духове в старите къщи
на София
16:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:15 Каръци
18:50 Часът на зрителите
19:20 Световно първенство по
баскетбол /жени/
21:30 Днес и утре
21:50 Световно първенство по
баскетбол /жени/
00:00 Ново 10 + 2
01:00 Добър ден с БНТ 2
02:00 Америка днес
03:00 Присъствие
03:30 Три алюра
04:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
04:30 Рецепта за култура
05:30 Ай да идем

08:30 По света и у нас
09:00 Неделна литургия
10:35 Български уроци – аз уча
български
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 Горе на черешата
15:15 Скалните манастири в
България
15:50 Черно-бяло кино: “Понеделник сутрин”
17:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:55 Българите в Албания
18:30 Америка днес
19:25 На опера с БНТ 2: “Трубадур”
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ново 10 + 2
21:50 Световно първенство по
баскетбол /жени/
00:00 Добър ден с БНТ 2
01:00 Пътешествия
01:30 Най-големите музеи в
света
01:55 Автопортрет в гръб
02:40 Ленти и документи: „Безработни“
03:25 Три алюра
03:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
04:25 Библиотеката
05:25 Скалните манастири в
България
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СРЯДА, 3 октомври
Сутрешен блок
По света и у нас
100% будни
Култура.БГ
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
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 Петър Първи: Завещанието
22:00 Системата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите
23:40 Брат за брата
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Системата
3:30 Шоуто на Греъм Нортън

ЧЕТВЪРТЪК, 4 октомври
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 2
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 Открий България
19:30 Студио Футбол
19:55 Футбол: Цюрих - Лудогорец
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Вечната музика
23:50 TrendY
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Редж
4:00 Днес и утре
4:30 Отблизо с Мира

ВТОРНИК, 2 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 История.bg
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Първата гимназия на
Варна: Уроци по родолюбие
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 125 години в 125 минути:
„На изток от рая“
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Потомци на Фичето
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Капри
21:10 Стани богат
22:00 Блян за щастие
23:00 По света и у нас
23:25 Сръбски белези
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Капри
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 3 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 История.bg
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Първата гимназия на
Варна: Децата на света
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 125 години в 125 минути:
„Ноевият ковчег“
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Трубадур”
14:05 60 минути за култура
15:05 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Капри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 По пързалката
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Капри
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно

ЧЕТВЪРТЪК, 4 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 История.bg
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Великата авантюра на
Джон Атанасов /115 г.от
рождението на учения/
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Капри
21:05 Похвално слово за консерватизма на българите
/165 г.от рождението на
държавника Константин
Стоилов/
22:05 История.bg
23:05 Днес и утре
23:25 Силата на малцинството
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура

ВТОРНИК, 2 октомври
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 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Туризмът
22:30 Улови момента
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 Пей ми песен: Радка
Кушлева
2:15 Добър ден с БНТ 2

СРЯДА, 3 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до
край 7
14:00 ТУРИЗЪМ.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Парчета любов
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира

ЧЕТВЪРТЪК, 4 октомври
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 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Заместникът
13:45 Афиш
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 Грешница
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Репетиция
21:45 Пътеки
22:15 По света и у нас
23:15 Зелена светлина
23:20 Спортисимо
23:50 Европейски маршрути
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
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ПЕТЪК, 28 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. 22
15:00 Премиера: „Шест сестри”, еп. 24
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 16
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. 110
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.14
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.21,22
01:00 „Друговремец” еп.6
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 65
bTV синема
Петък, 28 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Седем часа разлика” с.3
08:00 „Къща от карти“ с.4
09:15 „Прекият път към щастието” - драма, комедия,
фентъзи (САЩ, 2003),
режисьор - Алек Болдуин, актьори - Антъни
Хопкинс, Дан Акройд,
Ким Катрал, Алек Болдуин, Джейсън Патрик,
Джон Савидж, Дженифър
Лав Хюит
11:30 „Седем часа разлика” с.3
13:30 Премиера: „Къща от
карти“ с.5
14:30 „Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля“
18:30 „Радостен шум“ - комедия, музикален (2012),
режисьор - Тод Граф,
актьори - Куин Латифа,
Доли Партън, Кики Палмър, Декстър Дарден,
Джеръми Джордън, Крис
Кристофърсън,
21:00 „Изход: Богове и Царе”
- драма, екшън, приключенски (Великобритания,
САЩ, Испания 2014),
режисьор - Ридли Скот,
актьори - Крисчън Бейл,
Джоел Едгертън, Джон
Туртуро, Арън Пол,
Хайъм Аббас, Мария
Валверде, Индира Варма,
Сигорни Уивър, Бен
Кингсли
00:00 „Високо в небето“ - драма, комедия (САЩ, 2009),
режисьор - Джейсън
Райтмън, актьори Джордж Клуни, Ана
Кендрик, Вера Фармига,
Мелани Лински, Джейсън Бейтман, Зак Галифанакис
02:15 „Караваната“ – трилър
бтв комеди
Петък, 28 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Майк и Моли” – сериал,
с.5
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Приятели с деца” комедия,романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
- Дженифър Уестфелд,
актьори - Мая Рудолф,
Мегън Фокс, Адам Скот,
Кристен Уиг, Джон Хам,
Едуард Бърнс и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Бруклин 99“ – сериал
14:30 „Супермаркет“ – 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.7
22:00 Премиера: „Бруклин 99“
– сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Приятели с деца” комедия,романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
- Дженифър Уестфелд,
актьори - Мая Рудолф,
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СЪБОТА, 29 септември
06:00 „Трансформърс прайм” –
анимация
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.7, еп. 20,21
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“,
еп.11
13:00 „Sucker Punch: Измислен
свят”
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Без име” - драма
22:00 „Смъртоносно оръжие 4“
00:00 „Ритуалът” - драма,
ужаси, трилър (САЩ,
2011), режисьор - Микаел
Хафстрьом, актьори –
Антъни Хопкинс, Колин
О’Донахю, Алис Брага,
Крис Маркуит, Кийрън
Хайндс, Тоби Джоунс,
Марта Гастини, Рутгер
Хауър, Бен Чийтман и др.
02:30 „Sucker Punch: Измислен
свят” – екшън, трилър,
фентъзи, САЩ , 2011 г.
Режисьор: Зак Снайдър;
В ролите: Емили Браунинг, Карла Гуджино,
Джейми Чънг, Ванеса
Хъджинс, Джена Малоун,
Аби Корниш,Скот Глен,
Джон Хам, Оскар Айзък и
др.
04:00 „Cool…T”

НЕДЕЛЯ, 30 септември
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.7, еп. 22,23
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“,
еп.12
13:00 „Историята на Пепеляшка: Имало една песен”
15:00 „Историята на един делфин 2“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Фермата: Съединение”
22:00 „Папараци“
23:00 „Джей Едгар” – биографичен, драма (САЩ,
2011), режисьор - Клинт
Истууд, актьори - Денис
О’Хеър, Джош Лукас,
Леонардо Ди Каприо, Арми Хамър, Джуди Денч,
Деймън Хериман, Дилан
Бърнс, Наоми Уотс, Джефри Донован и др.
01:30 „Неправна кантора” –
комедия (Италия, 2013),
режисьор – Умберто
Рикони Картени, актьори
– Фабио Воло, Зое Феликс, Енио Фантастичини, Никола Нокела и др.
03:00 „Историята на Пепеляшка: Имало една песен”
– комедия, семеен,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор: Деймън Сантостефано

ПОНЕДЕЛНИК, 1 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 23
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 25
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 17
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. 111
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.15
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.23,24
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.3, еп.7
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”

ВТОРНИК, 2 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 24
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 26
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 18
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 112
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.16
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.25, с.7, еп.1
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.3 еп.8
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу

СРЯДА, 3 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 25
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 27
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 19
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 113
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.17
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.7,
еп.2,3
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.3 еп.9
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу

ЧЕТВЪРТЪК, 4 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
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. 26
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 28
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 20
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. 114
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.18
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.7,
еп.4,5
01:00 „Друговремец” – сериал,
с.3 еп.10
02:30 „Преди обед”
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 69
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

Събота, 29 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Прекият път към щастието”
08:00 „Убийство в колежа“ –
трилър (САЩ, 2015), режисьор - Джеси Джеймс
Милър, актьори - Скарлет Бърн, Никол Муньос,
Сара Дъгдейл, Мелиса
Роксбърг
10:00 „Радостен шум“
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:45 „Високо в небето“
16:00 „Изход: Богове и Царе”
19:00 „Люси“ - екшън, трилър
(Франция, Тайван, Германия, 2014), режисьор
- Люк Бесон, актьори Скарлет Йохансон, Морган Фрийман, Мин-Сик
Чои, Амр Уакед
21:00 „Ергенският запой, част
3” - комедия (САЩ, 2013),
режисьор - Тод Филипс,
актьори – Брадли Купър,
Ед Хелмс, Зак Галифанакис, Джъстин Барта,
Кен Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти, Майк
Ейпс, Джефри Тамбор,
Хедър Греъм, Джейми
Чънг
23:00 Премиера в Cinema X:
„Психо“ - трилър, ужаси
(САЩ, 1960), режисьор
- Алфред Хичкок, актьори - Антъни Пъркинс,
Джанет Лий, Вера Майлс,
Джон Гевин, Алфред Хичкок
01:15 „Като на кино“ – предаване за кино
02:15 „Радостен шум“ - комедия, музикален (2012),
режисьор - Тод Граф,
актьори - Куин Латифа,
Доли Партън, Кики Палмър, Декстър Дарден

Неделя, 30 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Къща от карти“ с.4
07:00 „Бременна на 17“
09:00 „Бебе в наследство“
10:45 „Рок Дог“
12:45 „Момичето на отбора“
15:15 „Ергенският запой, част 3”
17:15 „Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля“ - фентъзи, приключенски (САЩ, Нова
Зеландия, 2003), режисьор - Питър Джаксън,
актьори - Доминик Монахан, Кристофър Лий,
Мартон Чокаш, Миранда
Ото, Бернард Хил, Хюго
Уийвинг, Илайджа Уд,
Лив Тайлър, Джон РисДейвис, Виго Мортенсен,
Иън Маккелън, Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Питър Джаксън, Шон Бийн
21:00 „Утеха” - трилър, мистерия (САЩ, 2015), режисьор - Алфонсо Пойрът,
актьори – Антъни
Хопкинс, Джефри Дийн
Морган, Аби Корниш, Колин Фарел, Мат Джералд,
Хосе Пабло Кантило,
Марли Шелтън, Ксандър
Беркли, Кени Джонсън,
Шарън Лоурънс
23:15 „Как живея сега” – драма
(Великобритания, 2013),
режисьор - Кевин Макдоналд, актьори - Сирша
Ронан, Том Холънд,
Джордж МакКей, Сабрина Дикенс, Софи Елис
01:15 „Убийство в колежа“ –
трилър (САЩ, 2015), режисьор - Джеси Джеймс
Милър, актьори - Скарлет Бърн, Никол Муньос,
Сара Дъгдейл, Мелиса
Роксбърг
03:00 „Психо“ - трилър, ужаси
(САЩ, 1960), режисьор Алфред Хичкок

Понеделник, 1 ОКТОМВРИ
06:00 „Седем часа разлика”
08:15 „Властелинът на пръстените: Завръщането на
краля“
12:15 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3
14:15 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
15:15 „Светлина в тунела” –
драма, фентъзи (САЩ,
2010), режисьор - Клинт
Истууд, актьори - Брайс
Далас Хауърд, Сесил
Дьо Франс, Мат Деймън, Милен Ямраной,
Марти Келер, Франки
Макларън, Тиери Нювик,
Ричърд Кайнд, Джордж
Макларън и др.
18:00 „Изход: Богове и Царе”
- драма, екшън, приключенски (Великобритания, САЩ, Испания
2014), режисьор - Ридли
Скот, актьори - Крисчън
Бейл, Джоел Едгертън,
Джон Туртуро, Арън Пол,
Хайъм Аббас, Мария
Валверде, Индира Варма, Сигорни Уивър, Бен
Кингсли и др.
21:00 Премиера: „Кръгът“
– драма, фантастика,
трилър (ОАЕ, САЩ, 2017),
режисьор - Джеймс
Понсолд, актьори - Ема
Уотсън, Том Ханкс, Джон
Бойега и др.
23:15 „Аз, те и Лара” – комедия
(Италия, 2009), режисьор
– Карло Вердоне, актьори – Карло Вердоне,
Лаура Чиати, Анна Бонаиуто и др.
01:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3

Вторник, 2 ОКТОМВРИ
06:00 „Седем часа разлика”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Ергенският запой, част
3” - комедия (САЩ, 2013),
режисьор - Тод Филипс,
актьори – Брадли Купър,
Ед Хелмс, Зак Галифанакис, Джъстин Барта,
Кен Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти, Майк
Ейпс, Джефри Тамбор,
Хедър Греъм, Джейми
Чънг и др.
11:30 „Седем часа разлика”
13:30 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:30 „Аз, те и Лара” – комедия
(Италия, 2009), режисьор
– Карло Вердоне, актьори – Карло Вердоне,
Лаура Чиати
16:45 „Убийство в колежа“ –
трилър (САЩ, 2015), режисьор - Джеси Джеймс
Милър, актьори - Скарлет Бърн, Никол Муньос,
Сара Дъгдейл
18:45 „Кръгът“ – драма, фантастика, трилър (ОАЕ,
САЩ, 2017), режисьор
- Джеймс Понсолд, актьори - Ема Уотсън, Том
Ханкс, Джон Бойега и др.
21:00 „Денят, в който земята
спря” – фантастика (САЩ,
2008), режисьор – Скот
Дериксан, актьори – Киану Рийвс, Дженифър
Конъли, Джейдън Смит,
Кети Бейтс и др.
23:15 „Крилати същества“
– драма (САЩ, 2008),
режисьор - Роан Уудс,
актьори - Гай Пиърс,
Дакота Фанинг, Маршал
Алман, Джеймс Бадсон,
Кейт Бекинсейл
01:15 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3

Сряда, 3 ОКТОМВРИ
06:00 „Седем часа разлика”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Аз, те и Лара” – комедия
11:45 „Вътрешна сигурност”
13:45 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:45 „Денят, в който земята
спря” – фантастика (САЩ,
2008), режисьор – Скот
Дериксан, актьори – Киану Рийвс, Дженифър
Конъли, Джейдън Смит,
Кети Бейтс и др.
17:00 „Насмешливо” - драма,
комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
- Роб Райнър, актьори
– Мадлин Каръл, Калън
МакОлиф, Ребека де
Морни, Антъни Едуардс,
Джон Махоуни, Пенелъпи Ан Милър, Ейдън
Куин, Кевин Уайзман,
Морган Лили и др.
19:00 „Ергенският запой, част
3” - комедия (САЩ, 2013),
режисьор - Тод Филипс,
актьори – Брадли Купър,
Ед Хелмс, Зак Галифанакис, Джъстин Барта,
Кен Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти, Майк
Ейпс, Джефри Тамбор,
Хедър Греъм
21:00 „Невидима зона“ - драма,
спортен (САЩ, 2009),
режисьор - Джон Лий
Ханкок, актьори – Сандра Бълок, Тим Макгроу,
Кати Бейтс, Рода Грифитс, Кийтън Арън, Лили
Колинс и др.
23:30 „Господин Удкок“ - комедия, спортен (САЩ,
2007), режисьор - Крейг
Джилеспие, актьори Били Боб Торнтън, Шон
Уилям Скот, Сюзан Сарандън и др.
01:15 „Вътрешна сигурност”

Четвъртък, 4 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Невидима зона“ - драма,
спортен (САЩ, 2009),
режисьор - Джон Лий
Ханкок, актьори – Сандра Бълок, Тим Макгроу,
Кати Бейтс, Рода Грифитс, Кийтън Арън, Лили
Колинс и др.
12:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
14:00 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
15:00 „Господин Удкок“ - комедия, спортен (САЩ, 2007),
режисьор - Крейг Джилеспие, актьори - Били
Боб Торнтън, Шон Уилям
Скот, Сюзан Сарандън
16:45 „Аз, те и Лара” – комедия
(Италия, 2009), режисьор
– Карло Вердоне, актьори – Карло Вердоне,
Лаура Чиати, Анна Бонаиуто и др.
19:15 „Бременна на 17“ – трилър (Канада, 2016), актьори – Жоси Бисет, Зои
де Гранд Мезон, Роурк
Кричлоу и др.
21:00 „Смотаняци” – комедия
(САЩ, 1991),режисьор Джим Ейбръхамс, актьори – Чарли Шийн, Кари
Елуис, Валерия Голино и
др.
22:45 „Светлина в тунела” –
драма, фентъзи (САЩ,
2010), режисьор - Клинт
Истууд, актьори - Брайс
Далас Хауърд, Сесил
Дьо Франс, Мат Деймън, Милен Ямраной,
Марти Келер, Франки
Макларън, Тиери Нювик,
Ричърд Кайнд, Джордж
Макларън и др.
01:15 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4

Неделя, 30 СЕПТЕМВРИ

Понеделник, 1 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.4
07:00 „Томас и приятели”
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Българи на три морета”
– забавно риалити
10:00 „Полицейска академия 7:
Мисия Москва” – комедия, криминален (САЩ,
1994), режисьор - Алън
Метърн, актьори - Стив
Гутемберг, Ким Катрал,
Д.Б Байли, Буба Смит и
др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.8
22:00 „Супермаркет“ – сериал,
с.1
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Полицейска академия 7:
Мисия Москва” – комедия, криминален (САЩ,
1994), режисьор - Алън
Метърн, актьори - Стив
Гутемберг, Ким Катрал,
Д.Б Байли, Буба Смит и
др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Вторник, 2 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.4
07:00 „Томас и приятели”
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Комиците и приятели“
10:00 „Всъщност е забавна история“ - драма, комедия,
романтичен (САЩ, 2010),
режисьори - Анна Боден,
Райън Флек, актьори –
Кийр Джилкрист, Ема
Робъртс, Зоуи Кравиц,
Джим Гафиган, Вайола
Дейвис, Лорън Греъм,
Зак Галифанакис, Асиф
Мандви и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9
22:00 „Супермаркет“
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Всъщност е забавна история“ - драма, комедия,
романтичен (САЩ, 2010),
режисьори - Анна Боден,
Райън Флек, актьори –
Кийр Джилкрист, Ема
Робъртс, Зоуи Кравиц,
Джим Гафиган, Вайола
Дейвис, Лорън Греъм,
Зак Галифанакис, Асиф
Мандви и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал

Сряда, 3 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.4
07:00 „Томас и приятели” – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Снежната кралица 2” анимация (Русия, 2014),
режисьор – Алексей
Цицилин
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Историята на Пепеляшка: Имало една песен”
– комедия, семеен,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор: Деймън
Сантостефано, актьори
–Люси Хейл, Миси Пайл,
Меган Парк, Фреди Строма, Джесалин Уанлим,
Титус Макин-мл., Емили
Пиърс и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Четвъртък, 4 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.4
07:00 „Томас и приятели”
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Син под чехъл” – комедия (САЩ 2008), режисьор - Винс Ди Меглио,
актьори - Даян Кийтън,
Дакс Шепърд, Лив
Тейлър, Майк Уайт, Кен
Хауърд и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Син под чехъл” – комедия (САЩ 2008), режисьор - Винс Ди Меглио,
актьори - Даян Кийтън,
Дакс Шепърд, Лив
Тейлър, Майк Уайт, Кен
Хауърд и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Мегън Фокс, Адам Скот, Кристен
Уиг, Джон Хам, Едуард
Бърнс и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли” – сериал
04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Приятели” – сериал
Събота, 29 СЕПТЕМВРИ
06:00 „Без пукната пара“ – сериал
07:30 „Барът“ – сериал, с.5
08:00 „По средата“ – сериал,
с.6
10:00 „Овца и вълк” – анимация, приключенски,
семеен (2016, Русия),
режисьор – Максим Волков
12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Джуниър“ – комедия
(САЩ, 1994), режисьор Айвън Райтман, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Дани Де Вито, Ема
Томпсън, Памела Рийд,
Франк Лангела и др.
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Без пукната пара“ – сериал
00:30 „Барът” – сериал
01:30 „По средата“ – сериал,
с.6
03:30 „Супермаркет“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

06:00 „Барът“ – сериал, с.5
08:00 „По средата“ – сериал,
с.6
10:00 „Джуниър“ – комедия
(САЩ, 1994), режисьор Айвън Райтман, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Дани Де Вито, Ема
Томпсън, Памела Рийд,
Франк Лангела 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 „Любов от разстояние”
- романтичен, комедия
(САЩ, 2010), режисьор Нанет Бърстийн, актьори
- Дрю Баримор, Джъстин
Лонг, Чарли Дей, Джейсън Съдейкис, Кристина
Апългейт, Рон Ливингстън, Джун Даян Рафаел,
Кели Гарнър и др.
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Барът” – сериал
01:30 „По средата“ – сериал,
с.6
03:30 „Супермаркет“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал
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Любопитно

Млад лекар спаси човешки живот, като излезе от болницата с риск
да застраши работата
си. Д-р Даниел Дончев
решава да помогне на
изпаднал в безсъзнание
на улицата човек.
62-годишен мъж припада, пресичайки пешеходната пътека. Това се
случва близо до болница „Св. Анна” в София.
Непознати хора отиват да търсят помощ в
Спешното отделение.
Посреща ги д-р Дончев. Без да
се замисли, лекарят тръгва към
пострадалия.

Според законовите разпоредби лекарите в болниците не трябва
да напускат работните си места.
През 2017 г. мъж
беше блъснат от
кола до "Пирогов". Тогава медиците не излязоха, а пострадалият трябваше да
чака линейка.
След този инцидент директорът на болница "Света Анна" издаде разпоредба - един дежурен
лекар от спешния екип да отго-
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варя за района около здравното заведение и да може да напуска пределите му в критични
ситуации. В такава попада и д-р
Дончев. "Винаги когато се случват такива неща, пред човек стои
моралната дилема дали да направи това, което смята за правилно,
или да се придържа към установените правила", каза той.
След като преглежда пострадалия, свидетели на инцидента
транспортират мъжа с личния си
автомобил. Той е стабилизиран
и изписан за домашно лечение.
По думите на д-р Даниел Дончев, ако животът го постави отново в такава ситуация, той ще вземе същото решение.

Восъчна фигура
на Лили Иванова

"За пръв път две сватби се състояха в Историческия музей в Бяла. Две двойки младоженци избраха да сключат гражданския си брак в красивия парк на музея. Подобен ритуал се случва за
пръв път в историята на музея. След последните
подобрения, направени в огромния парк, и заради образцовото му поддържане младите хора

предпочетоха точно тук да извършат незабравимия за тях и близките им акт." Това съобщиха от
беленския музей.
Едната от двойките и техните гости били облечени в специално купени за събитието народни
носии. "Те изключително живописно се вписваха
както в парковото пространство, така и със сградата на музея – двуетажна жилищна къща, строена преди около 200 г. в характерния възрожденски стил. И двете двойки направиха едночасови
фотосесии със специално наети за целта професионални фотографи", разказаха от музея.
Историческият музей в Бяла е един от най-старите у нас. Той е открит през 1907 г. с безвъзмездната помощ на обществеността в България и Русия.

Легендата на българската естрада вече
има восъчна фигура във Варна. Тя се намира в "Ретро музей" в морската столица.
Новата придобивка беше поставена и
представена пред публика. Фигурата на Лили Иванова е в естествен ръст и изпълнена
с особено внимание към детайла.
Примата е в характерна за нея поза с букет цветя и микрофон във вдигната ръка.
До нея е восъчната фигура на нейния добър
колега и приятел, великия Емил Димитров.

Откриха 8 скални погребения Невръстна пианистка ще свири на
Приключи археологическото проучване на новооткритата
църква № 16 на територията на средновековния Червен, съобщиха от Русенския исторически музей и дадоха подробности за находките. Християнският храм,
разположен
в
западния
х ъ л м
на Червенския
рид, е
с разм е р и
6,70 на
12,80 м.
Още при миналогодишните проучвания в
притвора на храма бяха регистрирани запазени малки участъци от
стенописи. В най-голяма степен те са съхранени в олтарната част
на църквата – флорални мотиви и червени
декоративни рамки
маркират най-долния
пояс на стенописна украса в сградата. Осем
погребения бяха разкрити по време на тазгодишната археологическа кампания в средновековния град. Гробните камери са издълбани в скалата и са били покрити с каменни
плочи. Пет от гробовете се намират в основното помещение на

църквата. Всички камери са използвани повече от веднъж, а антропологичният анализ
на човешките останки в тях ще предостави повече информация
за профила на обитателите на Червен през
Средновековието.

Археологическите
проучвания на църква №16 в средновековния Червен бяха
извършени от екип
специалисти от Русе,
Клисура, Павликени и
Сливен с участието на
седем студенти специализанти от Обединеното кралство. Ръководител на проучването е Светлана Великова (Регионален исторически музей – Русе),
а научен консултант –
доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ - БАН). Финансирането на археологическата кампания
е осигурено от Министерството на културата и от Регионалния
исторически музей в
Русе.

рояла на сър Елтън Джон

Четиригодишната пианистка от
бургаската Музикална работилница „Веселина" - Елизабет Иванова, ще свири на червения роял
на сър Елтън Джон в легендарния „Роял Албърт хол“ в Лондон.
Тя ще докосне клавишите му на 4
април 2019 г. За да стигне до това
участие, малката българска звезда спечели награда в специалната
категория „Елена Коб стар“ в конкурса ,,Ферих“ във Виена, където й
бе присъдена и специална награда в категория „соло пиано“. Там
Елизабет участва и в майсторския
клас на проф. Полански и свири и
на концерта на лауреатите на майсторските класове.
Преди да отиде в Лондон обаче,
още през октомври тази година
Елизабет ще пътува до Ню Йорк,

за да вземе участие в концерта
на лауретите от Международния
онлайн конкурс „Златни класически музикални награди“, който ще се състои в един от найпрочутите световни концертни
комплекси - „Карнеги хол“. Новината дойде наскоро, когато малката пианистка, която свири едва от осем месеца, получи първа награда в конкурса за изпълнението си на произведението
,,Дъжд и дъга“ от Сергей Прокофиев. Именно това изпълнение
на трудната за тази възраст творба й донесе поканата за престижното участие в Ню Йорк.
За осемте месеца, в които Елизабет е обучавана от бургаския
клавирен педагог Веселина Колева, наградите следват една след

друга. А последната изненада, която Елизабет поднесе, е новината, че Университетът за музика и
сценични изкуства във Виена, основан през 1817 г., я кани за своя
ученичка в специалния клас за даровити деца.

Ценно съкровище

С

ъкровище беше
открито на нос
Калиакра при ар-

хеологически разкопки.
В глинено гърне са намерени 28 златни и 873

сребърни монети, златни накити и още десетки ценности. Според
експертите те вероятно са заровени там в
края на 14-и век.
"Радостта на екипа
беше огромна. Тази находка е в резултат на
дълги години проучвания. Най-ценното на
това съкровище е, че
ни дава огромна информация за историята", казва доц. д-р Бони Петрунова, дирек-

тор на НИМ.
Екипът смята, че мародер е обирал хора и
е събирал плячката си
в гърнето, защото монетите не са еднотипни. Те са събирани от
различни места.
Открити са ценности на Иван Александър,
Иван Страцимир, влашки войводи и други.
Предстои обработка
на съкровището в Националния исторически музей.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Поругаха Роженския манастир Пребиха жестоко ÊÐÈÌÈ

Българската светиня – Роженскят манастир край Мелник, бе поругана. Достъпът
до него е ограничен заради извършване на следствени действия, след като шестима мъже с качулки нахлули
вътре, завързали свещеника и
прокопали дупка в търсене на
старинни ценности.
"С болка и тревога съобщаваме, че бе извършено нападение над Роженския манастир
"Св. Рождество Богородично"
и е оказано физическо насилие над духовно лице от група
неизвестни засега извършители", заявиха в официално съобщение от канцеларията от
Неврокопската митрополия.
Сигналът е подаден от игумена на Хаджидимовския манастир, който замествал игумена на Роженския манастир
Епифаний.
За да прикрият следите си,
апашите унищожили 11 от 20те охранителни камери. Въпреки това лицата на двама от тях
са били записани. Те не са били
въоръжени. Около половин час
опитвали да пробият дупка в стената, но се отказали.
От Министерството на културата съобщиха, че ще извършат

пенсионери ÕÐÎÍÈÊÀ

Двама пенсионери бяха пребити жестоко в рамките само на един ден край Варна.
Инцидентите са станали на 17 септември, а
извършителите вече са задържани от полицията. 75-годишен мъж от село Партизани е
приет в болница със счупен крак, след като
е бил нападнат от свой съселянин на 48 години. Двама мъже пък пребиха пазач на депо в Девня. 67-годишният охранител също е
настанен за лечение с прорезна рана. Тя му
е нанесена от насилниците, родом от Ямбол
и от варненското село Тръстиково.

Психар простреля полицай

проверка. Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" ще инспектира на
място какви са нанесени щети върху недвижимата културна ценност.
И шестимата обирджии на Роженския манастир са заловени. Те са
родом от с. Яворница, Петричко, и
са с турски имена. Потвърдено е, че
става въпрос за иманярство.

Простреляха
полицай от Трето РПУ в столицата в главата.
Инцидентът е
станал в София
в квартал "Илинден". Служителят
на реда се отзовал на сигнал на
адрес, че психично болен мъж създава проблеми.
След като се легитимирал, служителят на реда е
бил прострелян. Раната е в долната част на главата. Веднага след инцидента е откаран в "Пирогов".
Извършителят е задържан. На мястото на инцидента са се отзовали още два екипа на полицията.

Отмъкнаха Íе âрúùаéте обаæäане на непоçнат коä!
30 000 лв.
и злато
Великотърновски
криминалисти разследват телефонна измама по познатата схема „съдействие на полицията при задържане на телефонни измамници“. Извършителите успели да измъкнат от 77-годишна жена около 30 000 лв. и
златни накити. Чак на
следващия ден жената
разбрала, че е станала
жертва на телефонна
измама, и сигнализирала полицията.

За телефонни измами, извършвани с международни
номера, предупреждава Комисията за регулиране на
съобщенията. Става дума
за т. нар. „вангири измама“.
Ако върнем обаждане
или текстово съобщение,
обаче може да загубим много пари. Проверка на Комисията е установила номера
от кои държави са използвани за обаждания на български потребители.
Чрез автоматично набиране измамниците се обаждат на
хиляди абонати едновременно
и веднага прекъсват връзката.
Оттам идва и името на измамата - „вангири“, което в превод
от японски език означава „ед-

но позвъняване и прекъсване.“
Целта е да ни накарат да върнем обаждане или текстово съобщение към международни
номера. Те предоставят услуги
с добавена стойност, което води
до нежелан международен тра-

фик и начисляване на по-високи ценни за повикванията.
Проверка на Комисията за
регулиране на съобщенията е
установила, че към български
абонати са правени краткотрайни позвънявания от номера от словения (+38643),
Бенин (+229), сиера леоне
(+232), конго (+224), албания (+355), косово (+38643 и
+ 38649), Науру (+674) и Екваториална гвинея (+240).
Регулаторът призовава потребителите да бъдат
предпазливи и да не връщат
обаждания или текстови съобщения, когато видят тези телефонни кодове, както и
към други непознати или съмнителни номера.

Пиян погуби жена Разбиха престъпна група
си и трите им деца

Пиян, неправоспособен и
криминално проявен 35-годишен мъж е шофьорът, който уби в катастрофа 2-годишно дете и 22-годишна бременна с близнаци жена. След инцидента шофьорът опитал да
прикрие следите и да хвърли вината върху починалата, твърдейки, че е карала тя.
Близките разказват, че тя не
искала да се качи в колата на

мъжа, но той я принудил. Според роднините на загиналата мъжът трябвало отдавна да
влезе в затвора за шофиране
без книжка. След като пийнал
порядъчно на панаира в Бяла
Слатина, Камен тръгнал да ги
връща към Габаре и колата се
врязала в крайпътно дърво.
2-годишното момиченце загинало на място. Бременната
била тежко ранена, но пияният шофьор не потърсил нито
спешен център, нито полиция.
Обадил се човек, който видял
колата извън пътното платно.
Така е изпуснат златния час за
спасяване на майката и близначетата й, които трябвало да
се родят до дни. Покойната
родилка бе погребана точно
на рождения си ден – 19 септември.

Специализираната прокуратура и ГДБОП разбиха организирана група за международен трафик на наркотици. С повдигнати
обвинения по случая са четирима души. Те са задържани за 72
часа. Сред тях има криминално
проявени.
Групата е
набирала и
финансирала лица, които да пътуват
до Доминиканската република през
Букурещ. Всяко „муле“ поглъщало между 80 и 100
капсули с дрога. След това били транспортирани от летището в румънската столица до Стара Загора. По време
на пътуването им били отнемани

телефоните. На „мулетата” е осигуряван паспорт. За всяка изпълнена поръчка се плащали между 3000 и 5000 лева. Пренасяният кокаин бил предназначен за
пазарите в България и Унгария.
На едно от лицата му прило-

шало в Португалия.
Оказало се, че „мулето” е погълнало 99 капсули, съдържащи
около 1,1 кг кокаин.

НамУШкаНа
БЕЗДомНиЦа
46-годишна жена от с.
Дряновец, водеща скитнически начин на живот,
е била намерена в безпомощно състояние на автобусна спирка в горна оряховица.
изпратеният на мястото полицейски патрул е
установил, че жената е с
прободна рана в областта
на гърба. Тя е откарана и
настанена за лечение без
опасност за живота във
великотърновската болница.

ЖЕНа ЗагиНа При
НЕлЕП иНЦиДЕНТ
63-годишна жена e починала, след като е била притисната от автомобил. инцидентът е станал в двор на къща в махала между селата Долно
и горно лешко, Благоевградско. Жената се била
подпряла на саморъчно
направена маса, когато
е била притисната от автомобил тип комби, неочаквано потеглил на заден ход. според присъстващите на инцидента автомобилът е подкаран от
4-годишния й внук.
версията се проверява
от полицията.

авТоБУс
сЕ ЗаПали
На магисТрала
автобус се е запалил на магистрала
"люлин". Пожарникари са се отзовали на
сигнала веднага, а деветимата пътници са
невредими. Превозното средство е отбило в аварийната лента
и пътувалите в него са
слезли невредими.

ПрЕТърсиХа
оФиси На Фирми
Бяха извършени претърсвания и изземвания
в офиси на дружества в
софия, стопанисващи заведенията "везувий" и
"сръбски ресторант Бест",
обиски на лица и разпити
на свидетели на територията на софия с цел задържане на ръководните
нива на организираната
престъпна група за производство на цигари и пране на пари.
Страницата подготви
Уляна ПеткОВА
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Прозорец към света

ØÂÅÐИÍ - ãðадúт
на сèÿéнèÿ севеð
Пристигам в северногерманския град
Шверин, който е
столица на провинция
МекленбургПредна Померания.
Той е
обграден

жирана и декорирана
с античен фронтон и колони
в йонийски стил,
впис-

живоЗа
мъ
писно от
къ
12 езера.
т
на
Най-силно
Ш
ве
впечатление ми нари
н
прави един чудесен неоренесансов замък със
завладяваща покривна
и сградна конструкция - ващи
два предни и един цен- се
затрален купол с позлате- бележителна орнаментика, съче- но в централнатан с поставен на пред- та градска част. Удивината фасада на пиедес- телен музей! Вървя по
тал каменен конник. За- главните улици и пломъкът е символ на
града, разположен
е на остров и години наред покорява
гостите на Шверин
с емблематичната
си архитектурна
стойност. В сегашния си вид е построен през 19-ти
век. През годините няколко архитекти са работили
по реконструкцията на замъка, като
Георг Адолф Демлер. В исторически план замъкът
е бил резиденция
на херцогство Мекленбург-Шверин,
а отскоро там се
помещава местният парламент.
катедралата
За любителите
на нумизматиката
замъкът може да се види щади и откривам
майсторски гравиран на колко много
монета от 2 евро, пусна- с л а д к а р та в обращение от 2007 ници и
година. Живописно мос- рестче води до входа му.
Съвсем наблизо е Музеят на Шверин, чиито богати колекции от картини
на фламандски и холандски
х у дожници от 16ти до 18-ти
век приканват всеки посетител към художествено и естетическо мислене.
Експозициите са допълнени от колекции
от порцелан и керамика.
Респектиращата сграда
на музея е стилно аран-

На един от централните площади е катедралата на Шверин, решена в стила тухлена готика, която е една от найранните сгради от този
архитектурен стил. Тази триетажна готическа
базилика, построена за
епископална църква, е единствената останала средновековна
сграда.
Западната кула
е в неоготически стил
и допълва цялостния сграден
ансамбъл. Наоколо
плетеница от улички с кафенета, магазини, фотостудия. Пейките
обрамчват площадното
пространство.
Езерата на Шверин
създават неповторима
атмосфера, мостчета с
каменни парапети показват и разкриват цялостното възприятие на северногерманския град.Отправям се към
зоологическата градина на
Шверин,
където всякакви
животни предлагат забавни
мигове и игри.
Зоопаркът е открит през 1956
г. и се простира върху площ
от 25 хектара.
Могат да се видят бели носорози, сибирски
тигри, жирафи,
зебри и др. Водните птици в
централната
част на парка
смайват с разнообразието си.
По залез слънце поглеждам към фино моделираните архитектурни форми на
замъка, мисля си
за важните задачи, които се
решават там
от държавния парламент
н
а

провинция
Мекленбургму
т
Предна Померая
и
ск
ния, за живописните
ад
р
езера, за архитектурата,
г
за приятните заведения
т о - в центъра. Един прекрар а н т - сен делник, прекаран в
чета ка- Шверин - града на сияйнят със своя ния Север!
уютен интериор.
Ярослава гЕоргиЕва
й
зе
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крепостта Перистера

Ако минавате през Пещера, на влизане в града може да се насладите на
уникалността и красотата на крепостта Перистера.
Крепости в България има много, но
уникалното за тази цитадела са двете нейни ъглови кули - източната и
южната, които са били едновременно и църкви. Това е единствената крепост от такъв тип у нас. Нейното име
- Перистера, означава гълъб, гълъбово място. Разположена на хълма Св.
Петка, тя открива чудесна панорама
към града.
Перистера има три пояса крепостни стени и шест отбранителни кули,
разположени на най-вътрешната крепостна стена. Археолозите я датират
към 4 век от н.е., като е съществувала
поне до 7 век включително.

В центъра на цитаделата има комплекс от мегалити, най-вероятно остатък от тракийско светилище с изсечени скални стъпала.
В края на хълма са открити глинени погребални урни с формата на саркофаг, каквито липсват при повечето
тракийски погребения. Тази находка
дава още един щрих в уникалността
на комплекса.
Легенда за името на крепостта разказва: "Когато през 313 година във Византийската империя било въведено
християнството, местните обитатели
трябвало да изберат на кой от хълмо-

вете в околността да изградят своята
църква. Така от хълма Света Петка литнало ято гълъби".
През 2007 г. арехеологическият
екип на д-р Бони Петрунова започва
разкопки на хълма. Разкрити са почти изцяло стените на цитаделата, които заемат три декара, заедно с ъгловите кули и кулата-порта. При разкопките са открити монети, които са били изсечени от император Тиберий II.
Една от тях се откроява, защото няма
аналог в света. След продължителна
работа по крепостта те откриват 28
жилищни помещения. В тях намират
много керамика и предмети от бита.
Находките разкриват цяла картина от
живота в крепостта. Археолозите потвърждават за множество нападения,
две опожарявания, ремонти и укрепвания.
През
2 0 1 2
година крепост Перистера
е обявена за паметник
на културата
с национално
значение, съхранил в себе си историята и духа на няколко епохи.
А през 2014 г., след успешна реставрация, възстановената късноантична
и средновековна крепост е официално открита за посетители.
Има възстановка на дрехи и снаряжение на древните войници, които са
охранявали крепостта, която осигурява възможност за децата и останалите посетители да могат да се снимат
преобразени с тях.
Музеят на открито е разположен от
северната страна на музея и ви потапя в древност, спокойствие и красота.

Êàéçåðîâèòå ïúòèùà â Ðèëà
Непосредствено след
включването на България в Първата световна
война в Рила е започнат
един странен проект - построяването на Кайзеровите пътища. Те са два.
Първият започва от Боровец, минава през хижите „Чакър войвода” и
„Заврачица”, седловината Заврачица, седловината Джанка и стига до Белица. Вторият, който е поамбициозният и по-красивият, започва от Говедарци, минава през Мечитите, Кобилино бранище и е трябвало да стигне до Рилския манастир,
но не е завършен дотам.
Строежът на тези тесни планински пътища се е
извършвал от сръбски военнопленници по нареждане на цар Фердинанд,
а изграждането им е било свързано с очакваното посещение на германския кайзер Вилхелм II - то
наистина се е състояло, а
кайзерът е преминал по
пътя от Боровец до Белица, виждайки прелестите
на Рила.
Фердинанд обаче е
имал и друга причина да
иска построяването на
двата Кайзерови пътя - су-

етният цар не е искал да
преминава през опърпаните колиби на околните
села, нито пък да превежда гостите си покрай тях.
По-вероятно е обаче пътищата да са имали
изцяло лична цел, защото Фердинанд имал малка
ловна хижа над Говедарци в местността Старио
палат между Грековица
и Бошков дол, а прокарването на път до нея било от жизнено значение
за монарха, който искал
да ловува далеч от хорските очи.
Освен сръбските военнопленници в изграждането на пътищата се
включили и доста от жителите на околните села.
Строежът на преките пътища, преминаващи през
сърцето на самата плани-

на, бил доста труден извършвал се на около 2500
метра височина.
Друга мълва относно
целта на Кайзеровите пътища твърдяла, че те ще
имат военна цел, но според съвременниците на
проекта това било просто оправдание за вложените средства.
Днес Кайзеровите пътища са потънали в забрава, но макар понякога пътеките да се губят в клека
- те са едни от най-красивите в България.
По пътя могат да се видят Рибните и Грънчарските езера, както и найголямото ледниково езеро на Балканите – Смрадливото езеро. От билото
пък се открива несравнима панорама към Мальовишкия дял.
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1 октомври - Международен ден на възрастните хора

Подадена ръка и синовна отплата Баба и дядо – моята
От стр. 1
Все повече са населените места, в които има само възрастни хора.
Така едно от найголемите
препятствия, пред които представителите
на третата възраст
са принудени да се
изправят, се оказва самотата. Невъзможността поради
конкретно заболяване или недостатъчни доходи да навестиш приятел или да
отвориш дома си за
такъв, липсата на човек, с когото да разговаряш и споделяш,
са чест техен спътник.
Оставени сами на
себе си, с болката и
тъгата, самотниците
са обречени на забрава, те постепенно
угасват в един свят, в
който за тях се говори само като статистика покрай поредното преброяване.
В България често
възрастта е зависимост. В общия случай означава по-малко възможности, помалко приятели, помалко средства, помалко радост...
В цивилизованите
общества няма нищо по-естествено от
вниманието и грижите към остарелите родители. Те са щастли-

П

рез ноември
1992 г. ООН
взема решение
ежегодно на 1 октомври да се отдава почит към възрастните хора на планетата Земя.
И българската държава въведе в светския календар отбелязването на този
ден. По това време
се появи идеята създадените през 70-те
и 80-те години пенсионерски клубове
да се обединят в обща организация. Така се роди Съюзът
на пенсионерите в
България, преименуван през 2004 г. на
СП-2004. Редом с него се появиха още 17
сходни по замисъл съюзи. Всеки от тях заби
своето знаме в земята
и заяви, че те са единствените представители на над 2 200 000
пенсионери. Идеята
за сплотяване, за обединение около няколко насъщни проблема
за подобряване живота на възрастните хора остана загърбена
от страстта на лиде-

ви, когато не ги изключваме от живота
си и споделяме с тях
това, което ни вълнува. Те притежават огромен запас от натрупана мъдрост, имат
житейския опит, който само годините могат да дадат.
Те изслушват търпеливо болките и
проблемите на другите.
Но често околните са глухи за техните болки и проблеми.
Водили
достоен
живот, съграждали
България с безкрайна енергия, отдаденост и вяра, днес
българските пенсионери са изправени
пред прага на физическото оцеляване.
Държавата и обществото са в дълг към
към нашите бащи и
майки, към всички бедни и самотни възрастни хора. Те имат
своите нужди днес и
сега. Утре може да
не оцелеят. Утре може да ги няма. А те са
ни нужни – с опита,
с мъдростта, с тяхната безкрайна отдаденост, обич и топлота.
Когато не достигат лекари, учители,
стругари, строители,
държавата се обръща към пенсионерите. Нужни са и с техните знания, опит и

всеотдайност. Пък и
младите не продават
така евтино труда си.
И в същото време не
достигат старчески домове, хосписи, в селата няма лекари, аптеки.
Там те живеят в страх
от обири и насилия –
няма кой да ги защити,
кой да ги брани. Мизерните 4-5 лв., с които държавата увеличава годишно пенсиите им, не решават нито един техен проблем. Българските
пенсионери отново са с най-ниските пенсии в ЕС.
Пенсионерските съюзи изпълняват ролята на организатори на художествената самодейност. Липсват личности, които
компетентно и авторитетно
да защитават възрастните хора и
да предлагат решения на множеството
им проблеми. Не става
дума само за пари. Животът не свършва с настъпването на старостта. Той продължава и
може да се изживее до
края красиво и смислено – само трябва да
има подадена ръка и
синовна отплата.
Депутатите отказаха
да приемат закон за
възрастните хора може би защото не искат

да се ангажират законово с решаването на
проблемите им. Ръководителите на пенсионерските съюзи изпратиха по една протестна декларация и с
това приключиха своя
ангажимент. Обясниха
ни, че организирането
на протести не е лесна работа.
А възрастните хора
преглътнаха обидата и
останаха с надеждата,

че някога някой ще се
погрижи за тях и ще
им осигури онова, което заслужават.
Честит празник, скъпи родители, баби и
дядовци!
Благодарим ви за
всичко, което сте направили за нас, за
всичко, което сте сътворили с вярата, че
”животът ще бъде похубав от песен, по-хубав от пролетен ден!”.

Хей вие там, горе!

рите им към властта. А
това е радост за управляващите държавата. Стар
е девизът ,,Разделяй и
владей”.
Живях в три епохи - по
царско време, при социализъм, а сега в голямата
демокрация. Животът ме
научи да обичам, да уважавам човека, най-ценния капитал на всяко общество. Затова, уважаеми хора от третата възраст, за приноса, който
сте дали за възхода на
държавата, сърдечно ви
поздравявам с настъпващия 1 октомври - Ден на
възрастните хора на планетата!
След Втората светов-

на война идеята за посправедлив социален
ред завладя ума и сърцата ни. Младежите пеехме: ,,Да строим неуморно другари….” С жар отдавахме безвъзмезден
труд. Градихме пътища,
жп линии, язовири, заводи. Отбелязахме нов Димитровград на картата.
Поклон пред делото, беловласи бригадири!
Простихме се с Белчо
и Сивушка, с дървеното рало. В полята навлязоха трактори, комбайни. Добивите скочиха зеленчуковите, овощните градини, лозовите
масиви даваха суровини за хранителната про-

мишленост. Изградените промишлени мощности, речният и морският
флот, търговската авиация поеха работната сила. Думата безработица
бе непозната!
Слава вам, труженици
от полета и заводи!
Трудът на хиляди учители ликвидира неграмотността, възпита поколения, готови за труд
за благото на обществото. Признание към интелекта, наредил България сред проспериращите страни! На вас, поети, писатели, художници, скулптури, творци от
сцената, които години
наред гостувахте на тружениците от полета и заводи, които с изкуството
си носехте радост, възпитавахте в добронравие и обич към отечеството - поклон!
Днес делата ни не са
признати. А той даде на
демократите милиарди,
за да се разпределят и
разцъфтят олигархическите групировки. Нашият труд във всички области е заклеймен с пре-

пътеводна звезда

Не обичам световните дни и женските празници. 1 октомври е обявен за Международен
ден на възрастните хора – за мен той е денят
на баба и дядо, макар че за любовта към баба
и дядо са предназначени всички дни в годината. А някак си ние, внуците, все ги пропускаме.
Самата аз доскоро мислех, че вече нямам баба и дядо. Приемах, че едни от най-любимите
ми хора са напуснали този свят, а с него и мен.
Мислех, че са твърде далеч, че вече не са част
от моя живот, живота на братовчед ми, на родителите ми и на всички хора, които ги обичаха
и все още ги обичат с цялото си сърце.
Днес се вглеждам в себе
си и осъзнавам колко глупаво съм разсъждавала. Днес
осъзнавам, че любовта на
баба и дядо е безгранична,
силна, независеща от време
и пространство. Днес осъзнавам, че баба и дядо никога не биха оставили внуците и децата си. Защото баба
и дядо са нишката на онази
чиста и всеотдайна любов,
която никоя сила на света
не може да разкъса.
Защото баба и дядо са
тук! - всеки път, когато съм
тъжна, чувам гласа им, нашепващ познатите думи: „Ще мине. Всичко минава!“ Всеки път, когато съм на път да извърша лоша постъпка, се появява техният лик в съвестта ми. Те са моята пътеводна звезда, силата,
която щом залитна по криви пътеки, ме хваща
и дърпа нагоре. Те са онези, които ми повтаряха колко голям и разнолик е светът и въпреки всичко достойна за него трябва да стана. И
днес искам само да кажа:
Благодаря ви! - за вълшебното детство, за
грижите и за обичта ви. За времето, безспирните приказки и уроците, които до днес изграждат душата ми. Защото да имаме баби и дядовци означава много.
Гергана Ватова
зрителното – комунистически.
Първи октомври е!
Време е народните избраници да се сетят за
ония, които са дали вота си, за да бъдат те в
министерски и депутатски кресла. Не е ли недостойно 1 200 000 пенсионери до получават
до 300 лв. пенсия при
обявена граница на
бедност 320 лв.? Месечно депутатите получават по 2500 - 3000
лв., което ще рече, че
за един месец те вземат
годишната пенсионерска пенсия! Замислете
се, загрижете се, господа и госпожи, за поколенията, съградили
и съхранили България!
Първи октомври е!
Клубовете на пенсионера събират под
стряхата си възрастните хора, за да им вдъхнат кураж за оцеляване, да подкрепят духа
им. Със своята дейност
съхраняват народните
традиции, превърнали
са се във втората културна институция след
читалищата по места.
Хвала вам, ентусиасти!
Проблемите на хората от третата възраст са

много. За да се решават,
е нужен е сплотен съюз,
който да извоюва правото да бъде правителствен партньор.
За съжаление СП2004 е в криза, започнала далеч преди ІV
конгрес. Есен е и като
жълтите листа се сипят
ордени, медали, без
да има статут кому, за
какъв принос се дават
награди и кой прави
предложението.
Протестерите пък
създават нови структури, нов съюз на пенсионерите. Пълен разпад.
Вероятно лидерката на
СП-2004 се вдъхновява
от фразата ,,След мен и
потоп!”.
Времето не се връща ! Да се достигне до
единомислие, като се
пресече разколът! Да
работим, както казваше преди време един
политик, ,,на ползу роду”! Хей вие там, горе,
пък веднъж отбележете 1 октомври – Деня на
възрастните хора, като
национално признание
на отдадените сили за
благоденствие на родината!
Георги Евтимов,
с. Самоводене
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Български

Минало незабравимо

Спонтанен бунт на
войнишкото недоволство
На 18 септември на въстанниците се изя1918 г. войските на Съг- вява запасният поручик
лашението извършват Господин Иванов Димипробив на българския тров, но той не успява да
фронт при Добро по- се утвърди като лидер и
ле. Той става възможен командир.
не само поради числеПровъзгласяване
ното и техническо прена републиката
възходство на съюзниСтреснато от събиците, но и от грешки на
българското командва- тията, правителството
не. Влошено е
продоволствието
на българските войници по
отношение
на храна, облекло и
обувки.
Не достигат
снаряАл. Стамболийски
Р. Даскалов
дите и
патроните. При Добро предприема решителни
поле няма втора отбра- мерки. На 25 септември
нителна линия, а пър- то официално иска привата не е добре укре- мирие от командването
пена. Въпреки че обе- на войските на Съглашещават, германците та- нието на Южния фронт,
ка и не изпращат под- за да може да съсредокрепление. Всичко това точи всичките си сили
предизвиква недовол- към овладяване на поство сред войниците и ложението. Едновренерядко се стига до не- менно с това освобожподчиние на заповеди дава от затвора земеи бунтове на отделни делския водач Алекчасти. Правителството сандър Стамболийски
и Главното командване и заедно с неговия съотговарят с военни съ- ратник Райко Даскалов
дилища и смъртни при- и генерал Савов ги изсъди. Пробивът при До- праща да умиротворят
бро поле изиграва ро- разбунтувалите се войлята на мощен катали- ници. Малко известно
затор за отприщването е, но преди те да отина войнишкото недо- дат в Радомир, там по
волство в масов мащаб. своя инициатива пристига престолонаследДа накажем
никът княз Борис, койвиновниците!
то се опитва да прегоТази идея възниква варя с войниците, но
спонтанно сред прека- неуспешно. Имало е доралите четири години ри вероятност подполв окопите лошо хране- ковникът (тогава той е
ни и обличани българ- имал такъв чин) сериски войници. Над 10 хил. озно да пострада, но е
тръгват да искат равно- спасен, като екстрено е
сметка. Между 22 и 25 изпратен с автомобила
септември войници- си към София. Пристигте от 2, 3, 4 и 5 диви- налата след него празия достигат до градо- вителствена делегация
вете Берово, Пехчево и е приета по-благосклонЦарско село. Там те съз- но, защото по-голямата
дават отряди под ръко- част от войниците са моводството на войнишки билизирани селяни, кокомитети. Оттам се от- ито имат някакво довеправят към Горна Джу- рие в земеделските вомая (Благоевград), Дуп- дачи. По-активен от дваница и към Кюстендил, мата е Райко Даскалов,
където се намира Глав- който успява да устаноната квартира на ко- ви контакт с войниците
мандването на българ- и да се покаже като теската армия. Пристигат хен съмишленик. Алекв града, превземат ща- сандър Стамболийски
ба, но за тяхна чест не се връща в София, късе стига до ексцесии. дето се опитва да склоГенералите и офицери- ни правителството да
те само са разоръжени, приеме исканията на
някои са поставени под въстанниците, но е поарест, а други дори са срещнат враждебно и за
освободени. В този мо- да не бъде отново вкамент като ръководител ран в затвора, се укри-
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ва. Това придава по-голяма самостоятелност
на действията на Райко
Даскалов и той обявява
България за република.
За случая прочита следната прокламация:
„Днес, 27 септември
1918 г., българският народ скъса с веригите на
робството, катурна деспотичния режим на
Фердинанд и неговите помощници, обявява ги
за народни врагове, прокламира се
за свободен, с републиканско управление народ,
и подава ръка на
европейските народи за примирие
и разбирателство. От днес
цар Фердинанд и
династията му
и бившето правителство са свалени.
Всички окръжни управители, околийски началници, коменданти, кметове и войнишки началници ще изпълняват заповедите на временното правителство на
републиката.
Председател: Александър Стамболийски
Главнокомандващ:
Райко Даскалов“
Над 15 хил. войници
са обхванати от неописуем възторг.Те викат
„ура“, стрелят, изхвърлят ракети. Главнокомандващият е понесен
на ръце като израз на
решимостта докрай да
се отстоява обявената
република.

Напред
към София!

Главните виновници
за въвличането на България във войната, за
страданията и жертвите на мъжете по фронтовете, за тежкото положение на техните близки по селата и градовете са в столицата. Затова
разбунтувалите се войници решават да се отправят към София и да
се разправят с тях. Под
водачеството на Райко Даскалов са около
6000 души, които тръгват с влакове от Радомир, превземат Перник
и на 29 септември овладяват Горна баня, приближават Бояна и Захарна фабрика. Оформят се
три колони на въстаниците – средната, начело с Райко Даскалов
превзема Княжево, лявата се движи по билото на Люлин, а дясната
атакува Боянския редут на нож, но не успява да го превземе. Дру-

Битката на гара Владая
Худ. Димитър Гюдженов
ги по околни пътища също приближават столицата. Това става, без да
срещнат сериозна съпротива от официалните власти. У въстаниците се поражда чувството, че правителството
няма възможност да им
се противопостави с военна сила и ще падне от
само себе си, когато те
влязат в София. Затова с
настъването на вечерта
на 29 септември те преустановяват своето настъпление и остават на
заетите до този момент
позиции.

Фатална грешка!

към въстаниците под
командването на Райко Даскалов и неговия
помощник Георги Дамянов. След това оръдията и картечниците
на юнкерите и германците се насочват към
разбунтувалите се войници. След многочасов
обстрел се предприема общо настъпление
към всички позиции на
въстаниците, като начело са конните ескадрони. До края на деня войниците са изтласкани от
околностите на столицата. На 1 октомври е
превзет Перник, а на 2
октомври – Радомир. С

телствените части – само 30.
Христо Смирненски,
който по това време е
юнкер, е потресен от
жестоката разправа с
въстанниците и написва силно впечатляващия разказ „Очи“. Освен това напуска военното училище.

Защо въстанието
не успява

По численост въстаниците многократно
превишават правителствените части. Те обаче нямат нито оръдия,
нито картечници, нито
кавалерия. А са можели да вземат и оръдия,
и картечници от фронта, който са напуснали.
Втората грешка на
ръководителите на въстанието е, че не привличат повече войници на своя страна, а такава възможност е имало, тъй като десетки хиляди са напуснали окопите и са били пропити с недоволство и ненавист към управляващите. Ако 30 хил. войници щурмуват София,
едва ли биха спрени
дори с оръдията и картечниците на юнкерите
и германците. Но може
би най-големият недостатък на въстанниците е, че не са имали опитно командване. Главнокомандващият Райко
Даскалов не е имал военна подготовка, а неговият заместник Георги Дамянов е бил фелдфебел, което е недостатъчно за ръководството на военни действия
от голям мащаб. Поради това избраната от
въстаниците тактика се
оказва неправилна, те
атакуват столицата само от юг, което позволява на малобройните
правителствени части
да им се противопоставят, а впоследствие и
да ги разгромят, защото
са командвани от опитни генерали, полковници и по-нисши офицери.

Наистина до
този
момент
правителството
все още не е организирало по
на-добрия начин отбраната
на столицата и
при един по-сериозен натиск от
страна на въстанниците София е
можело да бъде овладяна от
тях в настъпващата нощ на 29
срещу 30 септември. Вместо това
те се отдават на
почивка. В същото време обаче
министър-председателят Александър Малинов
не спи. София е
обявена за укрепен град. Под
негово ръководство генерали и
Паметникът на загиналите
полковници орвъстаници в местността
ганизират юнкерите и конница- Черния кос между София и Владая
та за решителен отпор. това бунтът е потушен.
Към тях се присъединя- Отделни групи войници
ват няколко роти и ба- скитат в различни местареи германци. В ран- та, но до средата на окната сутрин на 30 сеп- томври почти всички са
тември санитарният или изловени, или убивлак с ранени войници ти. Така завършва споне посрещнат от артиле- танният опит на част от
рията във Владайското участвалите в Първата
дефиле и много от тях световна война българса убити. Друг влак със ски войници да постигздрави войници също е нат справедливост и да
обстрелван и има мно- накажат виновниците
го жертви. Дори и тези, за своите и на близкикоито се предават, не са те си страдания. В срапощадени, а са покосе- женията те дават малко Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
ни от пушечен и карте- над 400 убити, а правид-р по история
чен огън. Така те не усСтраницата подготви Цветан Илиев
пяват да се присъединят

2
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Домашен

При болки
в гърба,
краката
и ставите
Купете 150 грама натурален (от животински
произход, а не синтетичен) желатин за ядене.
150 грама са достатъчни за един месец.

Преди да си легнете,
забъркайте две равни
чаени лъжички желатин (5 г) в четвърт чаена чаша студена вода
от хладилника. Оставете течността да престои
през нощта. внимание:
не трябва да я слагате в
хладилника. Желатинът
ще се превърне в желе.
Изпийте желеподобния
лек на сутринта преди
да ядете или пиете каквото и да било. Можете
да добавите малко вода,
мед, сок, кисело мляко,
заквасена сметана или
каквото предпочитате.
Желатинът е отличен за
хора, които се борят със
ставни болки или с болки във врата, гръбначния стълб, гърба и краката. След седмица бол-

ката ще изчезне напълно! Продължете да пиете желатина един месец.
За оптимални резултати повторете лечението след шест месеца, така че да го провеждате
по два пъти в годината.

За укрепване на
имунната система

Смесете в един буркан половин килограм
мед със същото количество настърган на ситно джинджифил. Към
гъстата смес прибавете
сока от два лимона и пакетче куркума (30 грама). Приемайте всяка сутрин по три-четири лъ-

Препоръчвам ви от
сърце обезболяващия
акупунктурен апликатор за вашата аптечка!
Победете с него болката.
Д-р Филка ФилиПова

оБеЗБоляВаЩ
акУПУнктУрен аПликатор
С голямо удоволствие предлагам на вашето внимание обезболяващия акупунктурен апликатор. Той е съставен
от 60 броя пулчета с остри шипчета, прикрепени към кожено платно 20 на 27 см. Поставен
към болното място, острите шипчета въздействат на биологично активните точки и по този начин облекчават болката.
Използвайки го, човек се
освобождава от болката
без лекарства, които понякога лекуват един орган, а увреждат друг.
Използва се при главоболие, болки в мускулите, ставите и гръбначния стълб. Нормализира

съветник

ИЗПИтАНИ реЦеПтИ

лекарят съветва

работата на сърдечносъдовата, дихателната и нервната система,
на стомашно-чревния
тракт. Повишава тонуса на организма, работоспособността.
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За всЕки Дом
облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска мускулите 1 ЦЕНа
9,9
и нервите.
8л
в.
obezbolaa.com
Поръчки на тел. 0888/254210
ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ!
ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ
Мултивитамини Алайв подпомагат
костите, дебелото черво, храносмилателната и сърдечносъдовата системи,
зрението и имунитета.
Всяка таблетка гарантирано се усвоява до 20 минути!

Съдържа над 100
натурални съставки.
ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД

жици от нея.

При камъни
в жлъчката

Необходими са ви
три малки лъжички нарязани розмаринови
стръкове и 300 мл вода.
Сместа се вари на котлона, докато намали количеството си с 50 мл.
Приемайте я двукратно
– преди обедното и вечерното хранене. Освен
за бъбречни и жлъчни
камъни тя е мощен лек
и за страдащите от епилепсия.

При кашлица

1. Необходими са ви
три ореха, които тряб-

ва предварително да
натрошите. Оставете
ги да заврат в 400 грама вода, без предварително да ги почиствате.
След като отстраните
сместа от котлона, прибавете лъжица босилек
и върнете отново да заври. Оставете я на котлона поне още десет минути. След последвалото отстраняване на сместа от огъня, към нея се
прибавя по желание небетшекер или мед и се
приема.
2. Намачкайте два
банана с неметален
прибор (по този начин
плодът се предпазва от
окислителни процеси и
не потъмнява). Към пюрето добавете 400 милилитра вряща вода. След
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половин час овкусете с
мед (две лъжици е достатъчно). Болният трябва да приеме приготвената доза на три приема преди хранене. Този
сироп се пие леко затоплен. Не е препоръчително деца по двегодишна възраст да се лекуват по този метод, тъй
като медът може да предизвика алергична реакция.

СъЗДАВАт ЛИ
ШИПОВете
ПрОБЛеМИ?
Главоболието, болките във
тичните методи, прилагани в
врата, раменете, гърба и стаЦЕНТър За масаЖи “Био
вите често се дължат на заЕНЕрго сПЕкТър” – София.
боляване на костно-ставната
Чрез прилагането на над
система. Костният израстък
100 вида манипулативни тех(шип) предизвиква притисканики на специалния японски
не на нервите, които излизат
масаж на проф. М. Сайонджи
в тази област на гръбначния
се постига постепенно отстълб. Понякога, вследствие
пускане на пренапрегнатите
на травма, тежка физическа
и заякчаване на отслабените
дейност и др., гръбначният
мускули в шийно-раменния и
стълб се натоварва допългръбначния отдел, след което
нително, което е причина
се пристъпва към отблокираза стесняване на дисковите
щи тракции. В комплекса влимеждупрешленни пространзат още зонотерапия, ауриства и
кулотепритис- 26 ГОДИНИ “БИО еНерГО СПектър” р а п и я ,
кане на
физиЦентър за
възстановителен
нервниотерамасажи
сПа
център
те
копия и
софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ренчевъзстаул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
та.
По
нови(срещу ІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
т о з и
близо до х. “Хемус”),
телна
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
начин
япон0896/691827
0889/628691
болките
с к а
се
заизключителен ефект при:
г и м с и л в а т , Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, н а с т и шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
ограника. Теглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
чава се
зи безплексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
подвижлекарността на целия гръбначен
ствени методи в комбинастълб.
ция ефикасно повлияват на
Няма закономерност за поболките при ошипяване, възявата на това заболяване. становяват нормалната двиШиповете могат да се обрагателна дейност, мускулната
зуват при обездвижване, при
трофика, засилват кръвообнеправилна обмяна на вещеращението и лимфотока в орствата, след травма, след неганизма, като паралелно норизлекувани инфекции и др.
мализират променената му
Влияние оказва и наследствереактивност.
ният фактор.
Процедурите се извършват
Естествено е да си зададем
от опитни рефлексо- и киневъпроса може ли да се запазитерапевти, лично обучени
зи костната система здрава и
от автора на терапията. Във
работоспособна за по-дълвъЗсТаНовиТЕлНиЯ сПа
го време и има ли начин да
ЦЕНТър на фирмата можете
да получите и допълнителни
се намалят болките и да се
водни и топлинни процедураздвижат ставите при ошири, релаксиращи терапии за
пяване.
гръб, както и специални дреПри подобни оплаквания
ниращи терапии за отекли,
много добър ефект имат мауморени и подути крака.
нуалните и кинезитерапев-
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Д-р а. генова, специалист гастроентеролог и вътрешни болести,
мБал „люлин“, София
Черният дроб е важен орган, участващ в храносмилането и очистването
на организма от вредни токсични вещества. Той играе ролята на филтър в организма, обработвайки и разграждайки хранителните вещества, които приемаме. Именно затова профилактиката
и предпазването му са важни фактори
за здравето на човека. Злоупотребата с
алкохол, тютюнопушене и приемът на
медикаменти предизвикват сериозни
увреждания на черния дроб.
„ХЕПаТоФЕлиН“ е натурален продукт, поддържащ функциите на черния
дроб, който съдържа оптимална доза
екстракт от бял трън (силимарин), артишок, глухарче, соево и ленено масло.
Активните съставки в „ХЕПаТоФЕлиН“ укрепват чернодробната
функция и хепатоцитите,
спомагат за
редуциране
на нежеланите ефекти при
употребата на
медикаменти,
злоупотребата с алкохол
и цигари, както и ускоряват бързото
нормализиране на чернодробните ензимни нива.
Въздействието на активните съставки
върху черния
дроб и жлъч-

ката се отразяват върху цялостния
метаболизъм на организма, както
и върху нормалното функциониране на храносмилателната система.
Прилагам „ХЕПаТоФЕлиН“ при
лечение на пациенти с чернодробна стеатоза и чернодробна цироза „Чайлд-А” като монотерапия. При
всички болни бе установена добра
поносимост и не бяха наблюдавани странични ефекти. Контролните изследвания, направени 2 месеца след лечението, показват нормализиране на трансаминазните нива
при 80% от пациентите със стеатоза и при 65% от пациентите с чернодробна цироза.
Ето защо „ХЕПаТоФЕлиН“ може
да бъде препоръчан като ефективен
и добре поносим продукт при лечението на чернодробни увреждания.
„ХЕПаТоФЕлиН“ благоприятно повлиява възстановителните
процеси на черния дроб, спомага
за пречистването на организма от
токсини и вредни вещества, ускорява регенеративните функции на
чернодробните клетки, оказва позитивно влияние върху цялостното функциониране на храносмилателната система, засилва жлъчната
секреция и стимулира обмяната на
веществата.
Влагането на течни растителни
екстракти в капсулите „ХЕПаТоФЕлиН“ гарантира отлична поносимост, по-бърза разтворимост и усвоимост от организма.

Çа контакти: Âита Õерб,
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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ÔÅÌÈÍÎÐÌ ÄÓÎ è
ÔÅÌÈÍÎÐÌ ËÅÊÀ ÍÎÙ
ãîíÿò íàïðåæåíèåòî è áåçñúíèåòî
Сигурно ви е познато
– лягаме, гасим осветлението, затваряме очи и...
започваме да се въртим
в леглото. Агонията продължава цяла нощ и успяваме да дремнем чак
когато дойде време за
ставане. Недостатъчното количество сън
през нощта води
до емоционални и нервни разстройства.
Горчив
кръговрат,
в който попадат
много
жени.
Страдащите
от безсъние
хора са
около
1/5 от
населението на света. Жените
с този проблем са
два пъти повече от мъжете.
При тях с напредването
на възрастта безсънието се проявява много почесто и по-активно.
Специалистите казват,
че причините, поради
които страдате от безсъние, може да
са много разнообразни. Но
при дамите над 4045 години водеща и найчесто срещана причина
са хормоналните промени. Промяната в нормалните нива на хормона естроген неминуемо
се отразява на съня на
жената. Особено осезаемо се усеща това, когато тя влезе в периода
на менопаузата. Именно
затова жените на средна възраст често страдат от безсъние и прекалена нервност. А те
засилват още повече и
без това крайно неприятните други менопаузни смущения – топлите вълни, сърцебиенето, главоболието, снижената концентрация...
Доброто в подобни
случаи е, че знаейки
причината за безсънието и тревожността, могат да се вземат адекватни мерки за нормализиране както на съня, така
и на общото състояние
на жената.

Като начало не посягайте към сънотворните. С тях се получава
само илюзията за сън,
мозъкът не си почива и
продължава да се бори
с проблемите – истински или породени от общото ни нервно състояние. А на сутринта човек
пак се

комбинация от два
мощни фитоестрогена,
структурно 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.

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

събужда разбит, трудно се съсредоточава и е още по-раздразнителен.
Има друг начин да се
реши проблемът с безсънието и тревожността
– като се използват природните продукти от
фамилия Феминорм,
естествена алтернатива
на хормонозаместителната терапия за овладяване на менопаузните смущения. При състояния с повишена тревожност и безсъние, за
каквито говорим, специалистите препоръчват комбинирането на
два от тях - Феминорм
Дуо и Феминорм лека
Нощ.
Феминорм Дуо е

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
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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

Славка Тодорова,
67-годишна, от Пловдив

Умирам за внуците. Като са при
мен, къщата се оживява, а аз си забравям годините. По-малката често
си изпросва да я гледам, вместо да
ходи на детска градина, по-големият знае, че при баба си е най-хубаво
– и вкусно ще похапне, и домашните
ще напишем, уроците ще преговорим.
Един грип преди две години задълго ме лиши от тази радост. Прекарах
го тежко, остана ми постоянна суха
кашлица и някакво недоизлекувано
възпаление, от което ту ме удряше в
ушите, ту синузитът се обаждаше. С
една дума – бях ни болна, ни здрава.
И редовните посещения на внуците секнаха. Родителите им се притесняваха – и за мен, и за тях. От една
страна, аз си бях направо бацилоносител – все подкашлях, подкихвах и
подсмърчах. А пък те като нищо можеха да ми лепнат някой вирус, каквито върлуват непрекъснато в училището и детската градина.
Приех ситуацията много тежко и
само за това говорех пред познати и
приятели. Даже се оплаках и на личната си лекарка, когато пак се наложи да ме прегледа. И точно тя намери решение на въпроса. Предписа ми
два пъти годишно, пролет и есен, по
един тримесечен курс за имуностимулация с имунобор.
Той е отлично решение за пови-

ИМУНОБОР МИ ВЪРНА ВНУЦИТЕ

шаване на имунитета поради
уникалната си
формула – комбинация
от високостандартизирани пречистени
природни екстракти от
Котешки нокът, По
д’арко,
Мака и
Мате. Това са растенията,
известни от древността с най-голям ефект върху имунната
система на човека.
имунобор повишава защитата на
организма срещу вирусни, бактериални и гъбични инфекции. Има имуностимулиращ и противовъзпалителен ефект. Освен това имунобор
проявява антиоксидантно и антистресово действие. Има общотонизиращ

ефект. Съставките на
имунобор стимулират
производството
на имунни тела
и клетки,
имат директен антимикробен ефект
и повишават защитните сили
на организма.
С
една
дума
– имунобор ми върна
не само доброто здраве, но и внуците. В момента пак го
взимам и вече съм извън подозрение.
Даже чакам трето внуче и се надявам
скоро и то да ме радва вкъщи.

Имунобор
Мощен имуностимулатор
за възрастни

съдържание:
Четири взаимнодопълващи се природни продукта, имащи отношение
към имунитета. Всяка капсула съдържа висококачествени стандартизирани екстракти от Котешки нокът, Йерба
Мате, Мака и По Деарко. Те са растенията, известни от древността с найголям ефект върху имунната система
на човека.
Предназначение:
 Склонност към често боледуване
 Като общоукрепващо и тонизиращо средство
 Профилактика, по време на боледуване и във възстановителния период
 Хронична умора
Дозировка:
Приема се по 1 капсула 3 пъти дневно през първите 10 дни, а след това поддържаща терапия 1-2 капсули
дневно. Приемът сутрин осигурява
жизнен тонус през целия ден.
Научете повече на
www.imunobor.com и www.imunitet.bg
имунобор е търговска марка на фирма Борола. За консултация със
специалист може да се обърнете към клиника Борола, София 1202, ул.
"цар Симеон" 52; тел.: 02/ 983 62 03; www.borola.соm;
e-mail: office@borola.соm. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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Българска фирма организира
дарителска акция
в подкрепа на децата с рак!
„Доктор Биомастер“ (Dr. Biomaster) съществува от 2003 година и представлява
редица реномирани европейски компании
за природна медицина от Германия, Италия, Австрия, Холандия, Канада и САЩ. Служители на фирмата ни са 5 български лекари – натуропати.
През 2018 година компанията отбеляза
своята 15-годишнина, като на 15 септември започна кампания с цел подкрепа на децата с рак в България.

разговаряме с управителя на компанията г-н гочо гочев:
- г-н гочев, защо организирахте тази
кампания?
- Благодаря Ви за готовността да публикувате информация за нашата кампания. В
световен план точно месец септември е месецът за повишаване на осведомеността по
отношение на онкологичните заболявания
при децата. Тъй като тази година отбелязваме своя петнадесети юбилей, ръководството реши да дарим 15 % от продажбите
за септември на продукти с логото на компанията в подкрепа на Клиниката по детско-юношеска онкология и хематология в
ИСУЛ „Царица Йоанна“ в София. Смятаме
да закупим апарат за там. Също така в продължение на 1 месец ще предложим безплатни консултации на родителите на онкоболни деца в кабинетите на „Доктор Биомастер“ в страната.
- какъв апарат ще бъде закупен с отделените средства?
- Кампанията на Доктор Биомастер има
за цел закупуването на Infusomat fMS, производство на "Б. Браун Мелзунген" АД, Германия.
- смятате ли, че е важно да има повече кампании в България като вашата?
- Кампанията е своеобразна подкрепа на
децата и юношите, борещи се с болестта,
както и на техните семейства. Статистиката
отбелязва рязко покачване на процента на
децата с ракови заболявания както по света, така и у нас. По последни данни в световен мащаб всяка година около 200 000
деца са диагностицирани с рак, като 20%
умират от коварната болест поради липса
на средства и квалифицирана медицинска
помощ. В България има много проблеми,
свързани с лечението на онкохематологичните заболявания при децата. Но въпреки
всичко децата се борят упорито за живота
си и успяват да преодолеят болката, невъзможността да се занимават с любимите ежедневни неща, да ходят на училище и да се
срещат с приятелите си. Много често те са
по-силни от нас! Нашият екип дълбоко съпреживява тяхната болка и болката на семействата им и затова решихме да дарим
средства именно за подкрепа точно на тази така уязвима група.
- какво трябва да знаем по отношение на онкологичните заболявания при
децата?
- Детският рак е различен от рака при
възрастните и се нуждае от специфично лечение. Необходимо е децата, диагностици-
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рани с рак, да получават най-доброто лечение, от което се нуждаят, и ние като общество ТРЯБВА да можем да им го предоставим! Това е наша морална отговорност като
общество. Може би на първо място - необходимо е в болничните звена да са добре
оборудвани с необходимата техника за провеждане на нужното лечение! Необходимо
е също така да има повече отделни болнични звена и мултидисциплинарни екипи за
педиатрична грижа за децата с онкохематологични заболявания. Лечението и грижите за детския рак изискват цялостен интердисциплинарен екип, който да осигури
не само медицинско лечение и допълваща
терапия, но и психосоциална подкрепа за
детето и цялото семейство.
- какво представлява безплатната
консултация на семействата в кабинетите на вашата компания?
- В нашата компания, в градовете София,
Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, работят 5 висококвалифицирани лекари - специалисти по фитотерапия и микотерапия.
Те са в състояние да препоръчат фитотерапия, която да действа като комплементарна терапия към предложеното от болничното заведение стандартно лечение. В
Германските клиники, както и на Изток – в
Китай и Япония - имунотерапия чрез натурални средства се практикува успешно вече от десетилетия. Това е само в помощ на
пациентите. Заради професионализма на
нашите служители и лекари и заради чистотата и високата концентрация на активни вещества в продуктите, с които работим, ние имаме хиляди доволни клиенти в
цяла Европа.
Нашите специалисти са наблюдавали, че
употребата на препаратите от лекарствени гъби, с които работим, както и на другите ни специализирани препарати – Алое
Арборесценс, ЕСИАК, канабидиол (CBD) и
др., води до подобрение на качеството на
живот на пациентите. Когато се провеждат
стандартните видове терапия: химио- и лъчетерапия, тези препарати подпомагат организма да се справи по-бързо със страничните ефекти, като оказват подкрепа на
всички 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.
- в заключение какво още бихте искали да кажете на децата, които страдат
от това тежко заболяване, и на техните
семейства по повод на тази кампания?
- Дълбоко вярвам в това, че всяка една
компания трябва да се занимава с благотворителност – доколкото й стигат силите.
Моралът ни задължава да показваме социална отговорност към обществото. Радостен съм, че в момента имаме добър повод и възможност да го направим, и от сърце се надявам да бъдем полезни. Екипът на
„Доктор Биомастер“ напълно разбира трудностите, пред които се изправят децата и
техните семейства по време на лечението
и след това. Пожелавам на всички повече
сили и смелост в борбата!
ПоДкрЕПЕТЕ „ДокТор
БиомасТЕр“
в камПаНиЯТа
За ДЕЦаТа, ЧиЙТо
ЖивоТ Е Бил ДокосНаТ оТ рака!
Да им ПомогНЕм
ЗаЕДНо!

Повече информация за кампанията, както и за фирма „Доктор Биомастер“
може да научите на сайта: www.drbiomaster.com и на тел. 0878 780 302.
компанията е официален спонсор на „общество по лекарствените гъби
България“: www.mikoterapia.bg
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ÀËÒÎÐÈß и çаболÿваниÿта При бъбречна
на диõателната систеìа недостатъчност

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.

 1 чаена лъжичка сушени и натрошени дафинови листа се варят в 2 чаши вода на силен огън
за 5 минути. Оставете да кисне два часа, прецедете и пийте по 1 супена лъжица 2 пъти на ден
15 минути преди хранене.
 Изстискайте 1 чаена лъжичка сок от пресен
босилек и я смесете с мед. Приемайте в продължение на половин година. Това е един лесен и
полезен лек за решаването на проблема, но трябва да намерите пресен босилек.
 Залейте 5 листа от мушкато с чаша преварена вода за 20 минути и я изпийте. Може да добавите мед и да пиете тази доза 3 пъти на ден.

Лечение на анемия
със зеленчуци

 Вземат се средни
по размер кореноплодни зеленчуци – моркови, черна ряпа
и цвекло. Смилат се с месомелачка и се
смесват
добре.
Оставят се за няколко часа д а
пуснат сока си, прецеждат се през тензух и се изсипват в
емайлиран съд, който
се слага в предварително загрята до 150°
фурна с добре затворен капак. От получената смес се взема по
лъжица 5 пъти през деня след ядене.

Този
лек трябва
да се прилага 2 месеца.
 Сложет е 5 нарязани цвята червена детелина в
200 г кипнала вода и
оставете да се запарят, докато цветът на
течността стане наситен кафяв. След това
запарката се прецежда. Взема се по половин лъжичка на закуска и вечеря.

Ново откритие връща
зрението само за месец

Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула

В

сички знаем, че с напредване на възрастта зрението се
влошава. Особено забележим
е този процес, когато навършим
40-годишна възраст. Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене,
безсилни пред влиянието на времето върху здравето на очите ни.
Миналата година на здравния
форум във Варшава беше представена първата по рода си формула,
разработена съвместно от лекари
офталмолози и биотехнолози, които откриват каква е причината да се
разваля зрението с напредването
на възрастта. Оказва се, че основният виновник за това е системната липса на някои микроелементи
в тялото ни. Учените извличат тези елементи от концентрирани извлеци на няколко растения: очанка,
резене и рутин, и ги комбинират с
достатъчно количество витамин С.

Оказва се, че така създадената формула насища тялото с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва възстановяване
на зрението.
съсТав:
очанка Екстракт 100 mg
Очанката представлява прекрасно средство за профилактика
на очни болести с различен произход, а също така за повишаване
остротата на зрението. Тя широко
се прилага в офталмологията при
лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана. Подобрява зрението при хора
над 70 години. Богата е на витамини А, С и група В и съдържа много
силиций и желязо.
Очанката има адстрингентно и
противовъзпалително въздействие. Прилага се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на
слъзните канали, повишена уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик
на миглите).
резене /див копър/ Екстракт 100 mg
Малко познатата билка резене
има вид на копър и аромат на анасон, богата е на полезни вещества
и има отлични лечебни свойства. В
народната медицина се използват
семената от билката резене. Поради елементи като магнезий, калий,
калций, желязо и други растението има различни полезни свойства.

Листата и стъблата му съдържат каротин, витамини от група В, аскорбинова киселина. Те са много богати на антиоксидантни съставки
– кверцетин, рутин, флавоноиди и
други вещества, които възстановяват сърцето и кръвоносните съдове, и са полезни за предотвратяване развитието на злокачествени
тумори и за укрепване на имунната система.
Резенето действа добре при газове в стомаха, по време на менструална болка, възпалителни процеси на окото, за лечение на черния дроб и заболявания на жлъчните пътища, има силно антиспастично свойство.
рутин /добит от японска
акация/ Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен
биофлавоноид с широкоспектърни ползи за здравето. Основното
му предимство е, че има силно изразени антиоксидантни свойства.
Рутинът е утвърдено лекарствено
средство срещу хеморагии от различен произход – за намаляване
пропускливостта и чупливостта на
капилярите. Предлага се също и за
лечение и профилактика на кръвоизливи, при хипертония, бъбречни заболявания, хеморагична диатеза, ревматизъм, а и при капилярни кръвоизливи от токсичен произход – във всички случаи заедно
с витамин С.

витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия организъм от витамин С (аскорбинова
киселина) е безспорна. Той представлява водоразтворим витамин,
който изпълнява множество важни функции в човешкия организъм. Той увеличава значително усвояването на желязо (Fe), участва
в образуването на костите, зъбите
и тъканите. Витамин С подпомага
заздравяването на рани, поддържа
еластичността на кожата, подобрява устойчивостта към инфекции,
помага при високо кръвно налягане, атеросклероза и рак.
Продуктът е наречен вю Протект и е лицензиран за патент за
цяла Европа. След тримесечен прием хората споделят подобряване на
зрението, намаляване на умората
в очите, забавяне прогресията на
катарактата. вю Протект се препоръчва на хора с високостепенно
късогледство, като профилактика
от развитие на катаракта и макулна
дегенерация, свързани с възрастта.

Изключително подходящ е за хора,
работещи на компютър, и такива,
които прекарват дълго време в шофиране. вю Протект представлява
прекрасно средство за профилактика на очни болести с различен
произход, а също така за повишаване остротата на зрението. Широко се прилага в офталмологията при
лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана.
Подобрява зрението при хора над
70 години. Продуктът има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на
слъзните канали, повишена уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик
на миглите).
Препоръчителен е приемът в
продължение на 3 месеца 2 пъти
в годината. вю Протект има дълготрайно действие, като запазва
своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без лекарско предписание.

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

Öена:

1 бр. х 49 лâ. + Áеçплатна äостаâка /Обùо: 49 лâ./
2 бр. х 45 лâ. + Áеçплатна äостаâка /Обùо: 90 лâ./
3 бр. х 39 лâ. + Áеçплатна äостаâка /Обùо: 117 лâ./
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

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

Натурални
биоактивни съставки
срещу сърдечносъдови заболявания
Гинко Билобата е най-старият
познат дървесен вид. Днес екстрактът, извличан от листата му,
е най-разпространената съставка на фармацевтични и фитопродукти. Гинко Билобата спомага за
подобряване на кръвообращението, най-вече към мозъка и крайниците, и за усилване на паметта. Приемът на екстракт от Гинко подобрява кръвооросяването
на крайниците, благодарение на
което успешно се бори срещу болестта на Рейно, известна още като „синдром на студените крайници”. Наблюдавано е и подобрение
при възрастни хора със затруднения при ходенето поради болки
и подуване на краката, причинени от нарушено кръвообращение
в долните крайници.
Хората, които имат проблеми
със сърдечно-съдовата система,
се повлияват благоприятно при
прием на екстракт от Гинко Билоба и Гроздово семе. Комбинацията от двата натурални растителни
екстракта може да бъде от полза

на хора, страдащи от снижен тонус и хронична умора - състояние, често срещано при възрастните хора, предпоставка за което
е слабата имунна система.
Приемайте висококачествени
хранителни добавки със съставки,
които влияят благотворно върху
кръвообращението. Такъв продукт е GinkgoVin (гинко вин).
Той съдържа екстракти от Гинко
Билоба (100 мг) и Гроздово семе
(50 мг), които имат доказан ефект
върху сърдечно-съдовата система. Екстрактът от Гинко Билоба е
с най-голяма чистота на българския пазар. Една таблетка дневно
осигурява необходимото количество от екстрактите за проява на
благотворния ефект. В една опаковка GinkgoVin се съдържат 60
таблетки, които са достатъчни за
двумесечен прием.

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

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg
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От стр. 1
Защо мълчим, че
въпреки грандиозния
технологически прогрес пропастта между бедни и богати се
разширява? А рецидивите от миналото,
донесло толкова кървави социални сътресения, не са преодолени. Когато с основателно възхищение
гледаме „свещените камъни на Европа” - от катедрали до
скулптури, нима забравяме, че по същото това време е имало глад, чума, репресии и несправедливости? Много условия и
среди са се променили, но не и основното. Виждаме бруталния марш на познат
комерсиализъм, който несъмнено е полезен за една малка част
от българите, но за
останалите е трудно
поносим. Това несъответствие е опасно
не само за бедните,
то е дори по-опасно
за бъдещето на богатите и техните потомци. Не се правя на
лош пророк, но не
виждам кой, как и кога ще ни изведе от това състояние. Може
и да има враждебни
външни фактори и сили за това състояние,
но основни причинители сме си ние. Това
не е прецедент в нашата история, но за
пръв път е толкова
силен и непреодолим.
За да можем евентуално да преодолеем тази заплашителна
тенденция, следва да
знаем за нея! Защото
политиката не решава
проблемите - нейното
предназначение е да
ги предотвратява.
- Напоследък основна тема в медиите е как трябва да
бъде представен социализмът в учебниците по история.
какво е вашето мнение?
- С позитиви и негативи. Когато се прави
равносметка на социалистическия период,
трябва да се създаде
общо усещане и впечатление, че все пак
позитивите са били
повече въпреки отблъскващите неща –
от „Белене“ до процедурите по пътуване в чужбина. Всеки, който отрича това, също подлежи на
свиреп укор. Самият
факт, че са се раждали повече деца, хората са живели по-дълго, че името на страната ни, макар и като
съветски сателит, се е
чувало повече в нау-

андрей ПантеВ е един от най-авторитетните съвременни български интелектуалци. По професия е историк, специализирал е в англия и СаЩ. работил е

ката, културата, изкуството и спорта, това
не може да бъде прескачано, заобикаляно и
пренебрегвано.
- как си обяснявате стремежа този
период да бъде приравнен с фашизма и
да бъде описан като по-черен от османския?
- А вие как си обяснявате, че на Парижката мирна конференция през 1947 г.
България е обявена
за трети път за агресор? Много се говори за престъпленията
при комунизма.
А при капитализма ние загубихме наши етнически зони и земи. Това вече не
подлежи на реставрация и възвръщане, докато власт та може да бъде променена, както и
стана. Къде сега е по-голямото
престъпление в
общонационален мащаб? Явно и този път
ще потвърдим,
че за всичко са
виновни Коминтернът и Русия!
Как си обяснявате това, че ни бомбардират американци, англичани, хървати, новозеландци? Ако сме
били такава прекрасна страна, защо са го
правили? Дайте да
ги съдим, да искаме
компенсации. Кажете
на майката на майор
Томпсън, че синът й
е убит от демократи.
А той е фин интелектуалец, с образование
по антична литература, първата любов на
знаменитата по-късно
писателка Айрис Мърдок. По това време пилотите пленници, сва-

в института по история при Бан. Преподавал е в различни университети. три
мандата депутат от коалиция за България.

лени над София, играят мач в лагера край
Шумен, а той е екзекутиран по бързата процедура. Всичко
това означава, че едностранчивото приемане на българската
история обикновено
днес се лансира от
потомци на бившите
фашистки (до 9 септември) и комунистически (след 9 септември) величия. Почти
няма дете на партиен велможа например,
което днес да защитава това, което беше социализмът и при

е имало и хубави неща, които
са осъществени
по това време.
Защо не отричаме и тях? Защо не можем да
направим България по-добра,
след като няма
стени, цензура
и партийни секретари?
- голям спор
предизвиква
въпросът имало ли е фашизъм у нас преди 9 септември?
- Драмата на
всяко определение като режим, личност или промяна е,
че то се индикира с
определени свойства.
Но историята не е от
онези точни науки,
при които се знае, че
съединението между
мангал и калай винаги дава един и същ резултат. Политическият
климат се усеща, а не
се дефинира със счетоводна книга. Някога Кенет Кларк казваше - не мога да ви
определя какво е цивилизация, но винаги я усещам, където я
има. Отново, ако не е

дават повече нюансите във всяка характеристика на историческите личности.
Политиката може
би е компромис, но
в никакъв случай не
е тарикатлък. Нека
не забравяме, че два
артикула, които сега
се отричат – морал
и достойнство, са съществували в политиката. И да се хвали Тодор Живков само защото сме давали на
Съветския съюз буркани с грах, а те ни
давали газ, това може би е изгодно, но
за мен не е морална
категория. Ние заплащахме нашето удобство с покорство. Цялата драма е, че сега също сме покорни,
но без да получаваме газ. Възприемането му преживя голяма
позитивна еволюция.
Той умря като щастливец, оплакван в горещия ден на своето
погребение от много хора, които не са
отишли там от кариеризъм или принуда.
- а как след време
трябва да бъде описан преходът в учебниците – като успешен или като кри-

който той е получавал
ако не привилегии, то
благини. А обикновени хора като вас и мен
казваме, че въпреки
някои отблъскващи
черти в онова време
имаше много позитиви, благодарение на
които ние сме се реализирали – кой повече, кой по-малко…
- каква е целта на
очернянето на социализма?
- Това е стремеж
да се скрие съвременната ни безпомощност. Независимо от
това децата научават
от родителите си, че

имало фашизъм, защо
ни бомбардират антифашистките съюзнически авиационни
сили? Няма ли да искаме компенсации за
това? Фашизмът не е
само дефиниция, той
е дух, режим и жестокост.
- Другата спорна
теза е като диктатор
или като държавник
трябва да се изучава
Тодор Живков.
- Никога не може
да характеризираме
един исторически деец само с крайности хвалебствени или порицаващи. Преобла-

минален?
- Като тарикатски и
бандитски. Плюс агресивна демагогия.
Като време, в което
всякакво мошеничество и комбина са
се наричали „триумф
на пазарната икономика“. Тя не е човеколюбива. Не може всичко, което прави един пиколо, вече собственик на 5
хотела, и един чейнчаджия – собственик
на 2 банки, да бъде наречено „пазарна икономика“. Още
по-малко – „демокра-

тичен преход“.
- като човек с ляво мислене болно ли
ви е, че вместо ПЕс
да повдига въпросите за бедността и
неравенството, тя е
сред най-големите
лобисти на истанбулската конвенция?
- Дори с лек комизъм се говори и
пише за „лимузинена левица“. Всъщност
в Европа няма лява
политическа
общност. Лявата европейска общност пътува с
мерцедеси, пие уиски, закусва в Лисабон, обядва в Париж
и вечеря в Стокхолм.
Кой от тия е ляв като битово ежедневие
и нагласа? Не казвам,
че левият трябва да
е беден. Но какво им
е лявото на тези излъскани чиновници,
които просто така са
решили да направят
кариера?! Да не би
да са дали един хляб
на един просяк? Когато по телевизията
показват как се приготвя гъши дроб с боровинки, левите би
следвало да мислят
и за онези, които вечерят кофичка кисело
мляко с евтин хляб!
Драмата е, че тези,
които са истински леви, не могат по никакъв начин да повлияят на съвременната
политика. А така се
раждат революциите!
Понякога ти е все едно дали ще умреш от
глад или от куршум.
Няма ляво и дясно
мислене, има морално мислене. Хората,
които са в бедност,
невинаги са мързеливци и некадърници. Те имат потребност от компенсаторна идея. Нека богатите имат всичко, но
бедните да не гладуват. Това е лявото мислене. Не мога да си
представя човеколюбец, писател или художник да не се замисли, че освен скъпите хонорари, които основателно получава, в този момент
два лева са бюджет
за един беден човек
в България и по света. Немалко богослови коментират дали
Христос е притежавал дрехите, с които
е бил облечен, когато
е проповядвал. Представяте ли си? А какво да кажем днес за
Банка Ватикана или за
пръстените на кардиналите? Никой от нас
не е Исус, но все пак,
когато проповядваш
добродетели, трябва
да си част от тях или
поне да ги следваш.
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Писмата

СПоДелете С наС

Уважаеми читатели,
Пуснахме във вестника вече
няколко писма на тема „Длъжни ли са децата да гледат родителите си?”. темата е изключително деликатна и касае наши-

те читатели. Затова ви приканваме да ни пишете и да изразите
мнението си по въпроса. В този
брой поместваме поредните две
писма, получени по редакционната поща.

Ìîèòå äåöà è âíóöè
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Длъжни ли са децата да гледат родителите си - да, твърдо да! Майките
раждат децата си, заедно с бащите
ги гледат, учат ги, а понякога те им
обръщат гръб - защо?
Нима има майка, която да не е тичала сутрин да остави детето си в
детската градина и оттам да бърза
за работата си. Бях 36 г. детска учителка и гледах децата в градината с
много любов. Със същата любов отгледах и сина и дъщеря ми.
Имам 2 внучки, на които също давам любов! Отдадох целия си съз-

нателен живот на децата - на моите
и на чуждите. Сега, където и да ме
срещнат, моите ученици ме прегръщат и обичат.
Това е наградата за учителстването ми. Бях и директор на седмична детска градина „Еделвайс” в пловдивско село.
Гордея се с това, а сега моите деца
и внуци ме отрупват с много обич и
внимание. Съпругът ми почина преди 25 години. Те не ме оставят
сама. Благодаря им!
Баба лЕНа от Пловдив

Çàêúñíÿëà
ë þ á î â

Здравейте, драга редакция,
Провокирахте ме с
новата си рубрика да
опиша и моя случай
и да обясня защо няма да гледам майка си.
Бях на две годинки, когато майка ми напусна
семейството ни и отиде да живее с друг мъж.

Останах с братчето ми
при баща ни, който ни
отгледа сам, но за съжаление почина отдавна. Аз съм на 60 години,
имам дом и семейство
и две дъщери. През целия си живот доскоро
не бях виждала майка
ми. Тя не ме потърси
нито един път. Прежи-
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вях много болезнено
раздялата с нея. Много пъти съм искала да я
открия и да й кажа колко много я обичам, но
не посмях да го направя. Притеснявах се да не
би да остана разочарована.
Едва преди 5 години изневиделица майка ми, която вече е на
85 г., ме потърси. Знаете ли, ще си призная
честно - бях я намразила през годините. Вече
нямах нужда от нея. Да,
но тя вече имаше нужда
от мен. Разказа ми по телефона, че била много
болна и сама. Вторият й
съпруг е починал, а децата й от него не искали
да я гледат. Каза ми още,
че много съжалявала за
постъпката си, че ме е
изоставила и никога
не ме е потърсила и че
ме обича. Аз по принцип съм чувствителен
и състрадателен човек.
Но в този случай като
че ли сърцето ми се беше превърнало в камък.
Усетих, че не искам да
имам нищо общо с нея,
че тя ми е напълно безразлична. Отказах да се
видим. Може би не постъпих добре. Не знам.
Моля да ме посъветвате дали съм реагирала
правилно или не!
стояна
лаЗарова,
Пловдив

Радости и болки
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Heдeля Щoнoвa ce oбяcни
нa cъпpyгa cи

Heдeля Щoнoвa нe cпиpa дa
oбoжaвa мъжa cи apxитeĸт Baлeнтин Mapинoв. Kpacивaтa и гpaциoзнa дoĸтopĸa ce oбяcни в любoв нa
cъпpyгa cи зa пopeдeн път. Аpxитeĸтът
наскоро навърши 66 гoдини. Maĸap
дa e c чeтвъpт вeĸ пo-гoлям oт жeнa
cи, тя гo oбичa тaĸa, ĸaĸтo и в пъpвия
дeн oт зaпoзнaнcтвoтo им.
„Ha 20 гoдини мoмичeшĸoтo ми
cъpцe ce влюби в eтo тoвa мoмчe.
Koeтo днec имa poждeн дeн.
Haй-иcтинcĸият мъжĸap нa cвeтa!
Haй-cпopтният и блaгopoдeн! Haйcмeлият, нeoбяcним и aбcoлютнo
нeoтpaзим мъж нa xopизoнтa!
Блaгoдapя ти, Любoв, зa вeĸoвeтe
зaeднocт. И зa cинxpoнa във вcичĸи
aлюpи – xoдoм, paвaн, тpъc, гaлoп и
ĸapиep! A и, Baльo, ти cи нaй-дoбpият тaнцьop нa cвeтa! Днec и зaвинaги.
Бъди жив и здpaв, пpeĸpaceн! Любим cи!“, oбяcни ce пyбличнo в любoв
нa cъпpyгa cи д-p Heдeля Щoнoвa. C
ĸoeтo тpoгнa нe caмo ĸъcмeтлиятa
poждeниĸ, нo и пpиятeлитe cи в

coциaлнaтa мpeжa.
Знaeм, чe Heдeля и Baлeнтин имaт
пpeĸpacнa дъщepя, ĸoятo ca ĸpъcтили
Лилия-Caпфиpa, зa дa блecти ĸaтo
иcтинcĸи диaмaнт в живoтa. Oт пъpвия cи бpaĸ пъĸ Mapинoв имa cин,
ĸoйтo e и дoвeдeн нa Щoнoвa, a
двaмaтa ce paзбиpaт oтличнo.
Πpeз гoдинитe нa няĸoлĸo пъти мeдиитe ce oпитвaxa дa cлoжaт пpът в
ceмeйнaтa им ĸoлecницa, нo нe ycпяxa. Дopи нaй-бpyтaлнитe cлyxoвe,
чe Heдeля Щoнoвa e любoвницa нa
Beceлин Mapинoв, нe пoмpaчиxa любoвтa и щacтиeтo й c нeйния apxитeĸт.

Caøкa Baceâa: Hÿìa лeк ça
oчитe ìи
Caшĸa
Baceвa
paзĸpи иcтинaтa зa
зaгyбaтa нa зpeниeтo
cи.
Дyпнишĸaтa Maдoнa
oт гoдини ce бopи cъc
зaгyбaтa нa зpeниeтo
cи, ĸoятo пpoгpecиpa
вce пoвeчe. Hacĸopo
тя пpизнa, чe вeчe e
изгyбилa нaдeждa и
лeчeниe зa пpoблeмa
й нямa. „Hямa лeĸ
зa oчитe ми. Oпитax
вcичĸo – нapoднa мeдицинa, лeчeниe, бaяния, вcичĸo. Aтpoфиpaл
oчeн нepв нe ce лeĸyвa.
Aтpoфиятa нa зpитeлния нepв e нeлeчимo
зaбoлявaнe, тpyднo щe
имa cпaceниe зa мeн. Ho
нe мoгa дa лeгнa и дa ce

пpeдaм, тpябвa дa cъм
cилнa зapaди дeцaтa ми.
и знaм, чe щe гo нaпpaвя. Щe ycпeя дa ce изпpaвя и дa пpoдължa нaпpeд
c ycмивĸa“, paзĸpивa
Caшĸa Baceвa. Чapoвнaтa и вeчнo ycмиxнaтa
пeвицa oбaчe нaмeĸнa,
чe й e ocтaнaлa eднa-

eдинcтвeнa нaдeждa,
ĸoятo нямa дa cпoдeли
ceгa. Eдвa ĸoгaтo и aĸo
ce cлyчи чyдoтo, щe
гo paзĸpиe нa xopaтa,
зa дa пoтъpcят и тe
oпpoщeниe и изцeлeниe.
„Bяpвaм в Бoг и
знaм, чe тoвa e изпитaниe. Дeцaтa ми ĸaзвaт,
чe иcĸaт дa cъм cилнa, дa ce пoĸaжa ĸaтo
бopбeнoтo мoмичe,
ĸoeтo тe знaят. He
иcĸaм xopaтa дa мe
cъжaлявaт. Toчнo в
тeзи мoмeнти имaм нyждa oт тяxнaтa пoдĸpeпa.
Koгaтo cи нa въpxa, имaш
нyждa oт ycaмoтeниe,
нo ĸoгaтo cи нa дънoтo,
cъpцeтo ти изпитвa нyждa дa пoлyчaвa любoв”,
cпoдeля дyпнишĸaтa
Maдoнa.

Илиaнa Paeвa paзкpи своя тaйнa

Злaтнoтo мoмичe Илиaнa Paeвa
paзĸpи cвoятa тaйнa. A имeннo ĸaĸ
ycпявa дa пocтигнe мeчтитe и цeлитe cи пpeз вcичĸитe тeзи гoдини.
Oĸaзa ce мнoгo пpocтo – мaгиятa нa
ycмивĸaтa пpaви чyдeca.
Eтo ĸaĸвo cпoдeли caмaтa Paeвa,
ĸaтo пpипoмни дyмитe cи oтпpeди
двe гoдини – пo вpeмe нa ycпexитe нa злaтнитe ни мoмичeтa в Pиo.
„Имa eднa пpиĸaзĸa зa MAГИЯTA
HA УCMИBKATA…
Te мoжexa вcичĸo! He мoжexa
caмo дa ce ycмиxвaт пpeз пocлeднитe

двa мeceцa…. Cлeд eвpoпeйcĸoтo
в Изpaeл нa пъpвaтa тpeниpoвĸa
в зaлaтa нa „Paĸoвcĸи“ paзĸaзax нa
„злaтнитe ми мoмичeтa“ пpиĸaзĸaтa
зa MAГИЯTA HA УCMИBKATA. Texнитe ycмивĸи бяxa изчeзнaли и
aĸo чoвeĸ ги глeдaшe пo-дългo,
щeшe дa cи пoмиcли, чe зaвинaги ca изчeзнaли. Зa втopи път
им paзĸaзax пpиĸaзĸaтa зa MAГИЯTA HA УCMИBKATA вeчepтa
cлeд ĸвaлифиĸaциитe нa олимпиaдaтa, ĸoгaтo ги извиĸax в мoятa cтaя в Oлимпийcĸoтo ceлo. Бяxa
cъĸpyшeни oт гpeшĸитe, ĸoитo бяxa
дoпycнaли нa ĸвaлифиĸaциитe. Гoвopиx
дългo… Cлeд тoвa нaĸapax вcяĸa eднa дa ми ce ycмиxнe… Haпpaвиxa гo,
ycмиxнaxa ми ce c нaй-пpeĸpacнитe
ycмивĸи нa cвeтa, зaщoтo тoлĸoвa мнoгo
иcĸaxa дa игpaят бeз гpeшĸa, cилнo и
вдъxнoвeнo, чe тъpcexa cлaмĸa, зa ĸoятo
дa ce xвaнaт и дa изплyвaт… Taйничĸo ce
нaдявax, чe ca пoвяpвaли в MAГИЯTA HA
УCMИBKATA… Ha дpyгия дeн влязoxa в
зaлaтa нaпълнo пpeoбpaзeни…”
Страницата подготви
Соня ВъЛкОВА
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Димитър еленов е известен режисьор и актьор със стотици изиграни роли, бивш художествен ръководител на Бургаския драматичен театър, създател на общинския театър
в несебър и поредица от театрални студии за
деца. За него словото на актьора трябва да бъде действено и вълнуващо.

го полезна работа за запазване нивото на нацията в арт-интелектуален
и духовен план. Духът на
нацията ни боледува и изцелението е чрез изкуството и културата. Тези
млади хора ще възстановят духовността на България. Представял съм с
тях музикален вариант
на „Морскосиньо“, „Приказка за големи и малки”
„Женско царство“, „Предградие“ на Богосян, комедията „Шареноокия“,
”Снежната кралица”, „Кукувицата“ на Елин Рахнев с участието на Ванча Дойчева, Николай Урумов, Христо Гърбов и Ваня
Щерева.
Мои ученици
от студиите са актьорите Димитър
Рачков, Светлана Янкова, Дияна
Хаджиянкова, Рени Врангова, Розита Михайлова
и Красин Йорданов – актьор с изключително дарование, който
си отиде на 36 г.,
но изигра за 3 години 15 роли на
Бродуей. Когато
правех документалния филм „Красин“, не можех да ям и да
спя, преживявайки отново тежката загуба на този
талантлив човек.
- оптимист ли сте за
бъдещето на българския театър?
- Аз съм оптимист въобще за бъдещето на българския театър. Ако има
силен световен театър,

рец, ако не си личност. ключителни деца в под- г-н Еленов, вие сте национален театър. Въз- Винаги идваше на репе- ходящата възраст, в коизвестен режисьор и хитен съм от албанските тиция подготвен с работ- ято можеш да ги формиактьор с изиграни над актьори. Направих с тях 5 ния текст, с идеи и готови раш като личности и да ги
150 роли. коя от тях е постановки. Там получих решения. Независимо че подготвяш за бъдеща акнай-значимата, дала наградата за най-добър в процеса на работа сме тьорска биография. Моблагодатна възмож- режисьор с постановка- спорили, тази му творче- ето разбиране е такова,
ност да разгърнете та „Вечеря за тъпаци“ на ска дисциплинираност че децата трябва да затворческия си потен- Франсис Вебер. По-го- не усложни отношенията почват обучението си на
циал като актьор?
лямата част от публика- ни, а напротив – още по- 5-6 г. В студията те се об- Едва ли мога да ка- та бяха македонци. Мажа коя е най-значимата кедонците обичат да хороля. Най-силният ми пе- дят на театър, а и държариод като актьор беше вата им инвестира много
в Бургаския драматичен пари в театъра.
театър. Хората още помЕдно от добрите преднят постановката „По- ставления е „Фрагменлет над кукувиче гнез- ти“ на Мария Шийзгъл.
до“, в която играх роля- Тогавашният министър
та на Мак Мърфи. Играл на културата Димо Дисъм мечтани от актьори- мов много хареса този
те роли в четири Шекспи- проект и аз го направих
рови постановки.
в театър „София“. Катя
Спомням си един не- Паскалева казваше, че
обикновен период, ко- постановката е оазис
гато едновременно иг- в мрачната театрална
рах ролята на Хамлет в действителност.
Бургаския театър, Кра- работили сте с Наум
ля в „Хамлет“ - постанов- Шопов, бяхте ли близка на Вили Цанков в те- ки извън професията? Постановката „Вечеря за тъпаци“
атър „София“, гастроли- какъв спомен запазирах с ролята на Морти- хте за този голям бъл- вече ни сближи. Вечерите разоват, занимават се с
сме си разменяли откро- различни тренинги за помър в „Мария Стюарт“, гарски актьор?
постановка на Военния
- Бяхме много близки, вения – той за своята май- вишаване на двигателнатеатър, а във Варненския когато работих с него в ка, аз за моята. Открива- та и говорната си култура,
театър играх Оберон в постановката „Последна- хме прилики в отношени- развиват въображението
„Сън в лятна нощ“. В то- та лента на Крап“ в Об- ето ни към тези наши съз- си, израстват като личзи период не знаех къде щинския театър в Несе- дателки, дори общи чер- ности и формират стойти между две съвърше- ностни човешки качестми каца самолетът. Игра- бър.
ех много и с удоволствие.
Неговият внук беше но различни, но необик- ва, повдига се нивото на
Учил съм се от такъв ранг мой ученик в студията, новени жени. Наум иска- комуникативността чрез
артисти като Наум Шопов едно прелестно 9-годиш- ше да изиграе „Крал Лир“ представленията. Тези
и Георги Черкелов - мои но дете, което е наследи- под моя режисура, но не школи вършат една мнолюбими актьори от пре- ло артистичната генетика му разрешиха от дирекцията на Народния теадишно поколение, с ко- на своите предци.
ито съм си партнирал на
Докато
правехме тър „Ив. Вазов“ тази роля.
сцената. Хубавото в ак- представлението, с На- А „Крал Лир“ можеш да
тьорската ми практика е, ум Шопов живяхме заед- направиш само ако имаш
На официалче съм се срещал със се- но. До премиерата той не артист като Наум. Нямам
на церемония в
риозни режисьори, кои- се прибра в София. Оти- ли актьорите за главните
Народния театър
то обичам и ценя - Вили де само на малък отдих роли и останалите около
"Иван Вазов" по
Цанков, Асен Шопов, Кра- със съпругата си Венчето тях, не се захващам да раслучай Деня на Соботя предстасимир Спафия бяха връчени
вление.
сов, Никоежегодните награ- създател
лай Поляди на Столичната
сте на пореков.
община за ярки подица театрал- режистижения в областни студии за
сирали сте
та на културата за
деца, с което
много по2018 г.
започва кастановки
Тази година
риерата ви
на сцени в
Специалната наи на театраБългария
града на София за цялостно творчество
лен педагог.
и
репуотиде при писателя Георги Господинов,
с какво е поблика макоято му беше връчена от кмета на Солезно подобкедония
фия г-жа Йорданка Фандъкова.
но обучение
– „ТрамС Наградата на журито бяха удостоеи има ли вавай желани Столичната библиотека и фондация
ши ученици
ние“ на
"Прочети София" за проекта "Скритите
от студиите,
Тенеси Уибукви". Столичната община отличи с ГраСпектакълът „Снежната кралица“
които вече са
лямс, „Домота за заслуги към СО Живко Констанс деца от студия „Дефисто“
се утвърдили
година
тинов за популяризиране и опазване на
като актьопо същокултурното наследство на София.
то време“ на Бърнард до Созопол. Най-важното ри?
Наградата за литература получи по- Театралната педагослейд, „Човекоядката” нещо, което го прави таетесата Мирела Иванова, за "Театър" на иван радоев и др. кава величина актьор, е гика се превърна в моя
актьорът Захари Бахаров за ролята му
коя от тях ви предста- чудовищното му трудо- мисия и е най-ценното,
на бай Славе в моноспектакъла "Чамвя всеобхватно на това любие. Когато говорим което съм правил в дълкория", за "Музика" е отличен проекпоприще?
за Наум, трябва да кажем, гия си творчески живот.
тът "Музиката на Европа" на Софийска- В Македония работих че той беше личност. Ня- Най-прекрасното в тази
та филхармония и Националната музипо покана на Албанския ма как да си голям тво- работа е, че откриваш из-

не е възможно да няма
и в България. В момента
българският театър не
е в най-силния си период. Струва ми се, че има
малко недостиг на режисьорска енергия. Театърът е изкуство, което
подхранва съпротивителните сили на нацията.
Липсват онези сили, които захранваха изкуството
на големите режисьори,
няма ги високите постижения, въпреки че и сега има талантливи хора.
Има публика и прилични
представления, но те са
съобразени по някакъв
начин с по-ниския вкус
на средния зрител и това на мене никак не ми
харесва. Онези мощни
личности - режисьори и
актьори, които дърпаха
публиката в по-високите
нива, не са сред нас. Много се надявам това да е
временно и съм сигурен,
че ще настъпи промяна.
- имаме традиция нашите гости да пожелаят
нещо на многобройните читатели на в. „Пенсионери“. какво е вашето пожелание?
- Това, което искам да
им пожелая, е да не се отказват от активното живеене, раздавайки се на
следващите, които идват
след тях, защото обменът между възрастните и
младите може да създаде
по-пълноценни и по-качествени хора.
- г-н Еленов, благодаря ви за това интервю.
Бъдете здрав и до нови срещи!
въпросите зададе
кармен иваНова

Връчиха наградите на София
кална академия
"Проф. Панчо Владигеров".
В категорията "Визуалнопластични изкуства" отличието
получи художникът Лъчезар Бояджиев. Наградата на София за
"Кино" е присъдена на фестивала Cinelibri, а в
"Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда" е отличена реставрацията
на къщата на семейство Каназиреви на
булевард"Христо Ботев", за "Критика и
журналистика в областта на културата"
беше наградено предаването "Артефир"
на БНР, за "Танцово изкуство" - платформата за съвременен танц "Еъруейз".
В категорията „Фолклорни сценични
изкуства“ беше награден Оркестърът за
народна музика при БНР, диригент Димитър Христов, за концерта „Ритъм на
Балканите”, в „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства” отличието беше връчено на театралния експеримент ”11:27”.
страницата подготви кармен иваНова
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Лига Европа, група А – първи кръг

Байер надигра Лудогорец Известността
В първия си домакински мач от груповата фаза Лудогорец се препъна пред гостуващия
немски отбор Байер Леверкузен. Мачът започна феноменално за домакините. Клаудиу Кешерю откри резултата още в 8-ата минута
след великолепно изпълнение на пряк свободен удар, а в 30-ата
минута Марселиньо удвои след брилянтна атака на „орлите”. В 38-ата
минута Хавертц намали
с шут от границата на наказателното поле, а в 64ата минута Исак Телин
изравни. В 68-ата минута Хавертц реализира
ново попадение за пълен обрат.
Все пак Лудогорец на-

отнема свободата

мери сили да се съвземе и в 75-ата минута като по чудо не изравни.
Първо Кешерю шутира
от малък ъгъл след подаване на Вандерсон,
но Храдецки изби в кор-

нер. След неговото изпълнение Недялков нацели гредата след удар
с глава. В другия двубой
от групата ФК Цюрих записа минимална победа
с 1:0 над АЕК Ларнака.

Световно първенство по волейбол - мъже

Загубихме
от Полша

Волейболистите от
националния
отбор
на България завършиха със загуба в първата фаза на световното
първенство, на което
сме домакини заедно с
Италия. Момчетата на
селекционера Пламен
Константинов отстъпиха на действащия шампион Полша с 1:3 (14:25,
25:23, 22:25, 23:25) в по-

следния мач от група D
на шампионата на планетата, игран пред пълната зала "Конгресна" на
ДКС във Варна.

Така българските "лъвове" завършиха на 3-о
място в крайното класиране на групата с 3 победи, 2 загуби и 9 точки.

Разпределение на групите във втората фаза
Група Е (в Милано)
1.Италия
5 5 0 15:2 423:326
2.Холандия
5 4 1 12:8 455:420
3.Русия
5 3 2 12:6 422:366
4.Финландия 5 2 3 9:12 453:471
Група F (в Болоня)
1.Бразилия
5 4 1 13:6 439:405
2.Белгия
5 3 2 11:8 419:394
3.Словения
5 3 2 12:10 479:463
4.Австралия 5 2 3 9:11 428:442

15
11
10
6
11
10
9
7

Група G (в София)
1.САЩ
5 5 0 15:5 456:383
2.Иран
5 4 1 12:7 437:400
3.БЪЛГАРИЯ 5 3 2 11:6 395:368
4.Канада
5 3 2 11:7 426:408
Група Н (във Варна)
1.Полша
5 5 0 15:3 445:343
2.Сърбия
5 4 1 14:7 476:430
3.Франция
5 3 2 13:7 456:420
4.Аржентина 5 2 3 10:11 475:469

Високо признание

Президентът на Европейския съюз по гимнастика Фарид Гаибов изпрати поздравително писмо
до президента на БФХГ
Илиана Раева за отличната организация на световното първенство по художествена гимнастика, което се проведе от 10 до 16
септември в София. "Световното първенство по
художествена гимнастика
2018 вече е в миналото.
Позволете ми да ви изкажа най-искрените си поздравления за перфектната организация на това важно събитие. Всичко вървеше много гладко благодарение на неуморните усилия на вашия екип",
се казва в писмото от Гаибов. "Бих искал да ви поздравя и за трите медала,
които вашите гимнастич-

ки спечелиха, и по-специално за медалите в състезанието при ансамблите.
Предайте най-искрените
ми поздравления на гимнастичките и треньорите
за отличното им представяне и за спечелената квота за олимпийските игри в
Токио през 2020 година",
пише още президентът на
Европейския съюз по гимнастика.
"За мен беше голямо
удоволствие да се върна
в София и се наслаждавах
много на престоя си в красивата ви страна.
Приемете моята най-искрена благодарност за вашето много топло посрещане. Очаквам да ви видя
скоро и пожелавам на вашата федерация много успехи в бъдеще", завършва
Фарид Гаибов.
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От стр. 1
дори много добре. Познавам обаче хора,
Всички конкурентки на българки- които наистина го владеят. Сценарият за
те - Русия, Италия и Украйна, допус- един танцов спектакъл иска не толкова
наха груби грешки. Това е трети ме- владеене на езика, колкото познания в
дал за България от шампионата в Со- областта на танца и убеждение, че можеш
фия след бронза на ансамбъла в мно- да разказваш чрез него. Често театрали,
гобоя и среброто в отборната надпре- които харесват това, което правя, ми казвара при жените.
ват, че сюжетите в танца са излишни, че
- Да, ансамбълът се представи много щом няма декор и слово, са неразбирадобре. Спечелената квота за олимпий- еми, че трябва да правя само танци. Сиските игри в Токио след две години е гурно е така, но на мен са ми необходиголям успех. Много е тежко да се играе ми дори само като отправна точка. Засепред родна публика. Колкото помагат у га не откривам у себе си писателска дардома стените, толкова и натоварват. Труд ба, но след като преди време леля Ванга
на вятъра не отива. Конкуренцията беше каза, че ще пиша книга - кой знае, може
изключителна. Вече не е само между Ру- и да пропиша, то сега кой ли не пише и
сия и България, а това са 6-8 държави, кой ли пък чете...
които са почти равностойни. При тол- Вие сте сред най-популярните личкова изравнени възможности само ед- ности в България. Славата пречи ли
но трепване може да развали оценката или дава повече привилегии?
и да коства медал.
- И пречи, и помага. Известността ти
- С чиста съвест можем да кажем, отнема свободата, която дава анонимче именно вие сте най-успешният ни ността, уязвим си и желана плячка на
треньор. В нито един спорт България жълтата преса. Да ги зарадвам, отдавне е правила революция, както това на съм ги изстъргала от съзнанието си.
стана в художествената гимнастика. Но ми помага, защото хората ми вярват,
Съгласна ли сте?
помагат ми, дават ми възможност да ра- Моят учител беше Иван Абаджиев. ботя, без което животът ми би бил безВелик треньор и българин с главно „Б”. смислен. Доверието на хората задължаТой ме учеше да търся, никога да не ос- ва, но и окриля. Най-важното е да не се
тавам на едно място. Съветът му беше: вземаш на сериозно и да не вземеш да
„На всяко световно трябва да показваш си повярваш. Обичам хората и мисля, че
нещо ново, защото старото вече е усво- голяма част от тях ми отговарят със съено от останалите.“ Да, търсехме, откри- щото. Благодарна съм!
вахме, вечно забраняваха новото, което
- При първите ви успехи като състепредлагахме, вечно чувах, че съм изпре- зателка зрителите спонтанно са възварила времето си, но и респектирахме, кликвали: „При Нешка няма грешка!“
бяхме в авангарда, всички ни очакваха. Наистина ли е така?
Налагахме модата...
- Тъжно е да го призная, но в живоРаботих в подходящо време с подхо- та си направих много грешки. И в лидящи хора на подходящо място, както се чен, и в професионален аспект. Човек
казва. Имах прекрасен екип. Треньори и съм все пак.
състезатели имат успехи само ако докрай
- Госпожо Робева, можете ли на баси вярват и работят заедно. Ужасно труд- зата на вашия опит да изведете форно за спорта, особено когато дойдат ме- мулата на успеха по принцип?
далите и първите „добри съветници”. Но
- Не. Аз просто обичам работата си и
истината е, че без помощта и грижата на се отнасям максимално почтено към нея.
държавата големи резултати в спорта не
- За всички нас, българите, вие вимогат да се очакват.
- Каква всъщност е
цената на златото, което ни донесоха нашите „златни момичета”
през годините?
- Цената на златото
може да бъде определена, но един златен медал е безценен именно
защото зад него стои вечният човешки стремеж
към съвършенство. Ако
погледнем от философската страна на въпроса
обаче, съвършен е само
Господ Бог!
- Сега кое ви носи повече удовлетворение работата като треньор Нешка Робева (вляво) със съотборнички
по художествена гимнастика или времето, прекарано в за- наги ще си останете най-добрата и
лата като хореограф?
безпогрешната, независимо дали сте
- От време на време помагам като тре- в ролята на състезател, треньор, хоньор на младите. В работата с танцьори- реограф или жури в танцувално шоу.
те няма правилници, няма ограничения, С чувство на възхищение и преклонемога да правя каквото ми хрумне. Заста- ние благодарим за успехите, които сте
вайки пред сцената по време на концер- донесли на България, както и за споти, забравям, че съм ръководител, и ис- деления личен и професионален опит
тински се веселя. И едното, и другото ми в това интервю. Желаем ви да покорихаресват, но не бих се наела да нося две те още много върхове както в профедини под една мишница.
сионалния, така и в личния си живот!
- Вие сте и сценарист на свои спек- Благодаря ви за хубавите пожелания!
такли. Това вече е в съвсем друга по- Не вярвам оттук нататък да покорявам
сока. Означава ли, че владеете българ- върхове, но истински ще се радвам на
ския език до съвършенство и че имате всеки покорен връх от българин, незаи писателска дарба?
висимо в коя област на живота е.
- Не мисля, че владея българския език
Въпросите зададе Иво АНГЕЛОВ
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Ванеса Редгрейв получи "Златен лъв" Ïеùерата
Ìаíäæаíг

международният кинофестивал във венеция, който се
провежда за 75-и път, връчи
почетния "Златен лъв" за принос в киноизкуството на британската актриса ванеса редгрейв.
кариерата на 81-годишната редгрейв отбеляза шеметен
старт през 1966 г., когато се снима в 4 филма. актрисата е носителка на много авторитетни
награди, включително "оскар",

за биографичната мелодрама
"Джулия" (1977 г.) и на приза от
венеция през 1994-а за ролята
й във филма "малката одеса".
ванеса редгрейв е една от
най-търсените актриси в световното кино. На кинофестивала се представя специална
прожекция на филма на младия френски режисьор Жюлиен ланде "Писмата на асперн"
(2018 г.), в който великолепната
актриса играе една от ролите.

Този забележителен лава тунел се намира в Южна
Корея и е образуван от вулканично изригване. Пещерата Манджанг е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Тунелът се е формирал преди около
два милиона години и е добре запазен. Само един километър от общата му дължина е отворен за туристи.

Ïðèçèâ çà ñïàñÿâàíå íà ïëàíåòàòà

Призив за спасяване на планетата отправиха двеста знаменитости
от света на изкуството, шоубизнеса
и науката, сред които Педро Алмодовар, Ален Делон, Пати Смит, Катрин Деньов, Шарл Азнавур, Силви
Гилем и Аниш Капур. Световноизвестните творци и учени считат, че
предотвратяването на екологичната катастрофа е най-голямото предизвикателство в историята на човечеството и е време сериозно да се погледне на
този важен проблем.

„Преживяваме
планетарен катаклизъм, свързан
с климатични
проблеми и намаляване на биоразнообразието. Прекалено
късно е, за да се
смята, че е възможно да се избегнат последствията. Политиците трябва да вземат
незабавни мерки“, посочват в апела си те.

Ïúрâата тригоноìетри÷на таблиöа
Учени наскоро са
декодирали глинена
плочка от древния Вавилон и установили, че
тя съдържа най-старата тригонометрична

та 60-ична бройна система позволява много
по-точни деления. „Глинената плочка е единствената точна тригонометрична таблица,

днес математиката.
Вавилонците са използвали тригонометрията може би за архитектурни изчисления при изграждането
на пирамиди, храмове
и дворци.

Тази пещера е по-различна с това, че е характерна
със своите структури. Освен това в нея са се образували много интересни сталагмити от лава и каменни
стълбове. Интересна част в тунела е т.нар. лава плот.
Той е образуван при падането на скални фрагменти
от тавана или стената при потока от лава, след което
са разнесени и втвърдени на едно място. Най-известният лава плот е наречен „Каменната костенурка“, защото е оформена като това животно. В някои случаи
падналите скали са покрити изцяло с лава и се наричат лава топки.

Ôранöóçите çабраниха телеôони â
ó÷илиùата

Âеликата снеæна стена

таблица в света. Досега се смяташе, че тригонометрията е създадена около 120 г. пр. н.
е. от гръцкия астроном
Хипарх. Но новото изследване предполага,
че вавилонските математици не само са разработили първата тригонометрична таблица,
но са измислили и изцяло нов начин на пресмятане. Глинената табличка е с размери 12,7
х 8,8 см и се състои от
четири колонки и 15 реда от числа. Експертите
я датират между 1822 и
1726 г. пр.н.е., по времето на цар Хамурапи.
Историците признават, че нейните клиновидни надписи съдържат серия от числа, отразяващи Питагоровата теорема. Преди хиляди години вавилонските математици са използвали числова система на база 60, а не
10-ична бройна система, която формира основата на съвременната аритметика. Тяхна-

защото показва напълно различния подход
на вавилонската аритметика и геометрия,
обяснява съавторът
на проучването Дейвид Мансфийлд - изследовател от Школата
по математика и статистика в Университета на
Нов Южен Уелс в Сидни.
Простотата и точността
на тази вече изгубена
форма на вавилонската тригонометрия има
ясни предимства пред
съвременната тригонометрия, потвърждава друг автор на проучването.
Археолозите са открили много такива
таблички, създадени
по време на Вавилонската империя, които
не са изследвани подробно. Според учените тези неизследвани
артефакти може да съдържат вълнуващи открития не само за историята на математиката, но и за усъвършенстване на начина,
по който се изучава

Планината Татеяма
се намира в югоизточната част на префектура Тояма – Япония. Наричат я японските Алпи. За японците Татея-

ма спада към трите свещени планини. Потокът
от туристически групи
е най-голям през периода април-май, тъй като снегът започва да се

ма е свещена планина
и поради тази причина
се стремят да я посетят
поне веднъж в живота
си. Заедно с планините Фуджи и Хаку Татея-

топи и пътят се изчиства от натрупания сняг.
Именно тогава се открива истинското чудо на света – снежният
коридор Татеяма Куро-

бе. Тази Велика снежна
стена е с височина до
20 метра.
Едни от най-силните снеговалежи в света
са именно в планината Татеяма. Студените въздушни маси от
Сибир през зимата се
придвижват на юг през
Японско море и всмукват голямо количество
водна пара, в резултат
на което се образуват
снежни облаци. Тези
облаци се разполагат
над планината Татеяма
и предизвикват обилни валежи. Коридорът
Великата снежна стена
привлича не само японски, но и чуждестранни туристи от цял свят
в Страната на изгряващото слънце.

Северно сияние на Сатурн
Телескопът "Хъбъл"
засне красиво
трептящо сияние над северния полюс на планетата сатурн. снимките на наблюдаваното сияние са направени преди
и след лятното слънцестоене на

сатурн през 2017 и 2018
г. Трептенето се
дължи както на слънчевия вятър, така и
на бързото
въртене на
планетата. Едно денонощие на
сатурн е с продължителност само 11 часа.

Във Франция над
12 милиона ученици
започват новата учебна година с едно нововъведение - забрана на мобилните телефони в някои училища. Забраната се отнася само за началните училища и прогимназиите, в които
децата са на възраст
до 14-15 години, и не
засяга гимназиалните
ученици.
С въвеждането на
забраната се изпълнява едно от предизборните обещания на
френския президент.
Тя бе приета от парламента в края на юли и
касае мобилни телефони, таблети, смарт
часовници. Защитниците на новата мярка подчертават, че използването на мобилните телефони вреди
на учениците – намалява вниманието им
и физическата активност. Опонентите смятат, че с взетите мерки нищо няма да се
промени и ще има затруднение в практическото приложение
на наредбата поради
недостиг на персонал
и средства. Правителството от своя страна
препоръчва телефоните да се заключват
в училищните шкафчета и да се конфискуват при необходимост, което досега не
е било разрешено.
страницата подготви
кармен иваНова
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ПЕТЪК, 28 септември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (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 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу, на
живо от Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”

Канал 3
ПЕТЪК, 28 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
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”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, 28 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини

Най-гледаните
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тв програми

25

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Моят живот“ – сериен
филм /п/
СЪБОТА, 29 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
13.00 „Мистър Бийн” – с уч. на
Роуън Аткинсън, Харис
Юлин, Бърт Рейнолдс,
Питър Макникол, Памела
Рийд, Сър Джон Милс и
др.
14.50 „Кралят на скорпионите:
Походът на силата“ – с
уч. на Виктор Уебстър,
Елън Холман, Уил Кемп,
Бари Бостуик, Рутгер
Хауър, М.Емет Уолш 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 „Първият отмъстител:
Войната на героите”
(премиера) – с уч. на
Крис Евънс, Робърт
Дауни Младши, Скарлет
Йохансен, Себастиан
Стан, Антъни Маки, Дон
Чийдъл, Джеръми Ренър
и др.
23.00 „Шаферки” – с уч. на
Кристен Уиг, Тери Крюс,
Мая Рудолф, Роуз Бърн и
др.

01.40 „Кралят на скорпионите:
Походът на силата” – с уч.
на Виктор Уебстър, Елън
Холман, Уил Кемп, Бари
Бостуик, Рутгер Хауър,
М.Емет Уолш и др. /п/
04.45 „Мистър Бийн “ – с уч. на
Роуън Аткинсън, Харис
Юлин, Бърт Рейнолдс,
Питър Макникол, Памела
Рийд, Сър Джон Милс и
др./п/
НЕДЕЛЯ, 30 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 „Босът на бисквитките”
– с уч. на Пипа Блек, Рик
Маламбри, Маккензи
Фой, Лейни Казан и др.
14.10 „Рецепта за любов” - с уч.
на Даниел Панабейкър,
Шон Робъртс, Паскал
Хатън 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 „007 координати: Скайфол” – с уч. на Даниел
Крейг, Хавиер Бардем,
Джуди Денч, Наоми Харис, Ралф Файнс и др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ

/п/
01.30 „Рецепта за любов” – с
уч. на Даниел Панабейкър, Шон Робъртс, Паскал Хатън и др./п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 1 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (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 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.30 „Моят живот“ – сериен
филм /п/

05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/
ВТОРНИК, 2 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (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 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

04.30 „Моят живот“ – сериен
филм /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/
СРЯДА, 3 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (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 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.30 „Моят живот“ – сериен

филм /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 4 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (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 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите”

СЪБОТА, 29 септември
06:15 „Интервю”
07:00 „Имате думата”
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю”
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата”
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю”
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с КАНАЛ 3” –
обзорно предаване
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 30 септември
06:15 „Седмицата с КАНАЛ 3”
07:00 „Имате думата”
08:00 „Холивуд”
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Седмицата с КАНАЛ 3”
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с КАНАЛ 3” –
обзорно предаване
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30- 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 1 октомври
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”
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/

ВТОРНИК, 2 октомври
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 „БЕНОВСКА ПИТА”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 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/

СРЯДА, 3 октомври
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

ЧЕТВЪРТЪК, 4 октомври
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

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
СЪБОТА, 29 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с
Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето

17.30
17.35
18.00
18.15
18.30

новини
„В обектива”
Новини
„В обектива”
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, 30 септември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини

15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 1 октомври
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
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- 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, 2 октомври
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 Новини
15.15 Телепазар

15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

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, 3 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини

13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 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
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите
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, 4 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини

11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 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
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
петък, 28 септември
07.00 Дискусионно студио
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 Документален филм
19.15 Класически концерт
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 Фолклорен концерт
ЕВРОКОМ
Петък, 28 септември
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Криминални хроники - 7
еп. - Сериал
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 139
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 21 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
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Страници от живота - 139
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 21 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
Петък, 28 септември
6:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 «Сегодня 28 сентября. День
начинается»
9:55 «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. «Бедные люди.
Кабаковы» (16+)
1:40 Татьяна Аксюта, Никита
Михайловский в фильме
«Вам и не снилось... » (12+)
3:10 Андрей Болтнев, Нина Русланова, Андрей Миронов,
Алексей Жарков в фильме
«Мой друг Иван Лапшин»
4:50 «Давай поженимся!» (16+)

39

Най-гледаните
събота, 29 септември
07.00 Дискусионно студио
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
Събота, 29 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 Куче в джобче - 41 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 42 еп.Анимация
17:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
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 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

неделя, 30 септември
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето
02.00 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край 04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
Неделя, 30 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 - сериал
14:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 43 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 44 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

6:00 Новости
Събота, 29 септември
6:00 Новости
6:10 «Любимая учительница».
Многосерийный фильм
(16+)
7:50 «Играй, гармонь любимая!»
8:30 «Смешарики. Новые приключения»
8:55 «Умницы и умники» (12+)
9:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11:10 Премьера. «Елена Летучая.
Без мусора в голове» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «В наше время» (12+)
16:20 Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Чёрный в
фильме Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Семён Трескунов, Юлия
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понеделник, 1 октомври
07.00 Дискусионно
студио”повторение
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
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини
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 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум –
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение

вторник, 2 октомври
07.00 Дискусионно
студио”повторение
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
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“
06.30 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение

сряда, 3 октомври
07.00 Дискусионно
студио”повторение
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ
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“
18.30 “Здравословно”
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи
05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.30 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение

четвъртък, 4 октомври
07.00 Дискусионно
студио”повторение
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 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ - повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“
- повторение
05.30 “Край Босфора“

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 - сериал
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Делници - с Николай
Колев

02:00 Токшоу
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Не се страхувай! - с Васил
Василев
04:30 Страници от живота - 140
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 22 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев

Сряда, 3 октомври
10:00 Ключът към успеха
10:30 Шпионката на Коко - Скрита камера
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил
Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 142
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 24 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 - 3 еп. - 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 - 142
еп. - Сериал

05:15 Сладка тайна - 24 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев

Понеделник, 1 октомври
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 - 140
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 22 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 - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец

Рутберг, Светлана Иванова,
Раиса Рязанова, Роман
Мадянов в фильме «Частное
пионерское» (12+)
Сергей Бодров (мл. ), Виктор
Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова в
фильме Алексея Балабанова «Брат-2» (16+)
Николай Караченцов, Юрий
Яковлев, Ирина Шмелёва в
фильме «Ловушка для одинокого мужчины» (16+)
Лидия Федосеева-Шукшина,
Людмила Крылова, Маргарита Кошелева в фильме
«Сверстницы» (12+)
«Любимая учительница».
Многосерийный фильм
(16+)
Новости

Неделя, 30 септември
6:00 Новости
6:10 «Любимая учительница»
(16+)
7:40 «Смешарики. ПИН-код»
7:55 «Часовой» (12+)
8:25 «Здоровье» (16+)
9:25 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Леонид Куравлёв. «Это я
удачно зашёл» (12+)»

Вторник, 2 октомври
10:00 Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 141
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 23 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 - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него - със
Симеон Идакиев
22:00 На живо - с Иво Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
02:00 Токшоу
03:00 Светът и всичко в него - със
Симеон Идакиев
03:45 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Страници от живота - 141
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 23 еп. 06:00 Делници - с Николай Колев

11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
13:15 Инна Макарова, Алексей
Баталов в фильме «Дорогой
мой человек»
15:35 «Видели видео?»
17:05 Премьера. «Три аккорда».
Концерт в Государственном
Кремлёвском Дворце (16+)
19:25 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр
23:10 Алексей Весёлкин, Александр Лыков, Антонина Дивина, Александр Воробьёв в
фильме «День дурака» (16+)
0:45 Алексей Серебряков, Ася
Домская, Агриппина Стеклова в фильме «Клинч» (16+)
2:30 Любовь Полищук, Вячеслав
Тихонов в фильме «Любовь
с привилегиями» (16+)
4:40 «Модный приговор»

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 28 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 Дом ученых. Артем
Оганов
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 Петросян-шоу
22:55 Самое главное. Х/ф
00:40 2 ВЕРНИК 2
01:35 Отпуск в сентябре.
Х/ф
03:55 Букет. Х/ф

Събота, 29 септември
06:00 Утро России
09:40 Местное время. Суббота
10:15 Маша и медведь.
Мультфильмы
10:30 Пешком... Ярославль
узорчатый
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного
12:20 Праздничный концерт
13:55 Вопреки судьбе. Х/ф
15:30 Выход в люди
16:35 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Училка. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:20 Впервые замужем.
Х/ф
02:55 Не в парнях счастье.
Х/ф
04:30 Выход в люди
05:30 Пешком... Ярославль
узорчатый
Неделя, 30 септември
06:00 Лорд. Пес-полицейский
07:30 Живет такой парень.

Четвъртък, 4 октомври
10:00 Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева
11:00 На живо - с Иво Божков
12:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 143
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 25 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 - 8
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 - 143
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 25 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев
Х/ф
09:10 Местное время.
Воскресенье
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
14:55 Искатели
15:40 Ближний круг Александра Митты
16:35 Ночь после выпуска.
Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23:00 Вечер с Владимиром
Соловьевым
01:00 Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад
01:45 Пыльная работа
03:15 Живет такой парень.
Х/ф
04:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
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Обяви

Български

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
02/8659041 - Издателство търси карикатуристи
и илюстратори
0877/501088 - продавам изключително добре
запазен „Форд КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

Народно читалище “Св.
св. Кирил и Методий –
1922” София, София-1360,
бул. “Европа” №20, търси да назначи портиер
на граждански договор
на четиричасов работен
ден. За повече информация на тел.: 02/8269245 и
0879156707
0879/421080 – продава
полунови калорифер, 9 нагревателя ловчански вместо за 215 лв. от магазина –

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

само за 25 лв. Продава нова порцеланова мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава струг, банциг, гатер-банциг, бормашина
0898/380387,
02/8242129 – продава китеник, спортен велосипед,
радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна,
старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – абрихт, ренде
0879/950078 – медицински фелдшер със стаж
на село и в „Спешна помощ” търси работа по специалността
0877/882177 – яке от
естествена кожа мъжко,
европейско, ново, голям
размер – 150 лв., сако от
естествена кожа, голям номер, употребявано – 50 лв.
02/8586961 – продава
покривки за легла 150/210,
абсолютно нови, ледека, с
дълъг косъм, оранжеви –
20 лв./бр.

Тъжна вест
Отиде си нашата приятелка

Райка Иванова

дългогодишен главен редактор
на издателство „Септември”,
редактор на списание „Лов и риболов”.
Мъдра, умна, всеотдайна – такава ще остане
в нашите спомени.
В моето сърце остава болката за нея!
Маргарита Лозанова

Възпоминание
На 26.9.2018 г.
изминаха
40 ТЪЖНИ ДНИ
от смъртта на непрежалимия

АСЕН ИВАНОВ СТАНКОВ

от с. Еловдол, Радомирско
починал на 18.8.2018 г.,
събота, навършил 85 години,
живял, работил и погребан в Перник.
Напусна ни неочаквано. Скърбим за Асен!
Няма да го забравим!
Поклон, дълбок поклон пред светлата памет
на уважавания сродник, другар и приятел от
детинство!
Райчо Николов Цветков, съселянин

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

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
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени –
обл. Пловдив, до гр. Съединение
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. Отлич-

на панорама, тишина,
чист въздух, на 40
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
039/20003 – продава/
заменя запазена модерна
къща, двор, градина, бивш
рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на
село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в
с. Огнен, Бургаска област,
с вода, кладенец и ток –
12 000 лв.

ТЪЖЕН ПОМЕН
Измина
една и тъжна,
и самотна година
без нашия обичан баща,
дядо, приятел, родственик
о. з. полковник

Лазар
Григоров Георгиев

2.4.1927 г. – 27.9.2017 г.
Ярките личности в живота не могат да бъдат забравени, прежалени или да се примирим със загубата им. Все имаме чувството, че ще застанеш на
вратата и ще се усмихнеш, все още чуваме гласа
Ти в съзнанието ни, все още чувстваме обичта,
която ни даде безрезервно.
Една година по-късно е още по-пусто и празно
без Теб! Липсваш ни безкрайно и Те обичаме!
Почивай в мир!
От дъщерята Зорница,
внучката Виолета и близките
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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

Времето
през октомври

Октомври е вече типичен есенен месец. Прогнозата е да бъде малко по-топъл от нормалното,
но само с няколко градуса.
В началото на месеца се очаква наличието на
повече валежи от нормалното и сравнително високи за сезона температури, но и доста обилни валежи. Постепенно обаче все повече ще се захлажда, като не е изключено и образуването на слани.
Минималните температури се очаква да бъдат от
1 до 6 градуса, а максималните 23-25. Нормалната
средна температура е 12-17 градуса, като прогнозата е средната температура да бъде 15-19 градуса, в равнините 11-15 градуса по високите полета

и 7-11 градуса. През първата половина на месеца
ще бъде относително топло за сезона с температури от 21-26 градуса, но през втората половина
трябва да се подготвим за обилни дъждове и рязко спадане на температурите. Към края на месеца
ще се радваме на 3-4 слънчеви дни, но температурите няма да се повишат с повече от един-два
градуса. Морето вече не е подходящо за почивка, а в планината става доста неуютно и хладно.
Прогнозата за валежите е за не повече от 60-70
литра на квадратен метър, като за равнините се
очакват 40-50, за южните части на страната, където октомври по правило е по-дъждовен - 50-60 литра, а в планинските райони се прогнозира достигането до 100 литра на квадратен метър.
Типично през октомври е засилването на ветровете от изток. Паралелно с източните ветрове от север ще започне да подухва през втората
половина на месеца, което ще доведе до спад на
температурите.
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ЛУНеН
кАЛеНДАр

26 сЕПТЕмври, 18 лУНЕН
ДЕН, НамалЯваЩа лУНа,
лУНа в овЕН
Възможни са трудности в общуването, разнообразни проблеми практически във всички сфери на живота. Не се стъписвайте, а вземете адекватни
мерки.
27 сЕПТЕмври, 19 лУНЕН
ДЕН, НамалЯваЩа лУНа,
лУНа в ТЕлЕЦ
Хармонията ще се възцари
навсякъде, ако бъдете по-спокойни и не прибързвате. Погрижете се за здравето си, което ще
има леки колебания.
28 сЕПТЕмври, 20 лУНЕН
ДЕН, НамалЯваЩа лУНа,
лУНа в ТЕлЕЦ
Пазете се от хора, които ви
поднасят настойчиво непроверена информация – това може
да ви заблуди. През седмицата
няма да имате финансови проблеми, ако харчите по-малко за
излишни неща. Харчове за здравето са позволени.
29 сЕПТЕмври, 21 лУНЕН
ДЕН, НамалЯваЩа лУНа,
лУНа в БлиЗНаЦи
Ще имате един много плодотворен, лек и приятен период. Настроението ви ще се подобри и ще се появи надежда за поскорошни промени към добро.
30 сЕПТЕмври, 22 лУНЕН
ДЕН, НамалЯваЩа лУНа,
лУНа в БлиЗНаЦи
Не разчитайте на благоприятно стечение на обстоятелствата, а се осланяйте изключително
на собстваните си сили.
1 окТомври, 23 лУНЕН ДЕН,
НамалЯваЩа лУНа, лУНа
в рак
Крайно време да обърнете
поглед към дела, които сте позагърбили – сега е дошъл техният
момент. Въпреки някои затруднения ще почувствате, че животът ви се връща в привичното
русло и всичко идва на мястото си.
2 окТомври, 24 лУНЕН ДЕН,
ПослЕДНа ЧЕТвърТ,
лУНа в рак
Жизненият ви потенциал е
висок, това дава своето отражение не само върху самочувствието ви, но и на настроението. Но
помнете, че вашите физически
възможности не са безгранични
и не се претоварвайте с работа.

Обяви
ЗаПоЗнаЙте Се

0898/776349 – 72 г./173
см/82 кг, пенсионер, от
Пловдивска област, разведен, живее на село в
собствен дом. Търся другарче добро, благородно,
с човешки качества. Аз съм
честен, почтен, чистоплътен. Живеене където предложи дамата.
0879/265162 – вдовица
на 66 г., от Варна, отговорна, скромна, уважителна,
добра домакиня, без пороци, търси стойностен и
морален мъж. СМС и кликвания са без отговор
0885/285997 – неженен
съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел Дечев,
с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик
0511/52296 – 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
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 София, 60-65 г.

0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител
по изобразително изкуство,
нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0885/410468 - на 70
г./165 см/85 кг,, 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!
0895/751977 – мъж желае запознанство с приятна
дама за сериозно и продължително приятелство. Моля
само сериозни обаждания и
СМС!
1336 софия – „люлин”,
п.к. 134, за г-н Денев – търси се дама, която да е сама,
без съпруг, вдовица, разведена, която да се събере с
мен, за да имаме поне едно
общо дете, а може и две. Може вдовица с нейни деца, но
да е във възможност да имаме наше. Ще й подаря цвете,
като изпрати снимката и телефона за разговор!
0896/702155 - мъж на 76
г. желае запознанство с дама от Старозагорска или Великотърновска област, която има възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г.
за доглеждане и наследяване – все още съм на крака и
с багажа си!
02/4690408 – след 18 ч.
– самотен учител пенсионер
от София търси себеподобна дама за сериозна връзка от 65 до 75 г. Живеене по
споразумение. Държавата,
националността и произходът са без значение. Да се
обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 –
вдовица – хубава, непълна,
осигурена, търси 74-76-годишен господин. Може да
пишете само име и телефон,

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (26.IX. - 2.X.2018)
овЕН - По-голямата
част от вас ще бъдат с
изострена чувствителност, което може да ви превърне в по-сантиментални
от обикновено. Напълно възможно е да се влюбите неочаквано.
ТЕлЕЦ - Имате желание да възстановите
изгубената хармония
в отношенията си с интимната
половинка и останалите членове на семейството ви. Обърнете
внимание на здравето си.
БлиЗНаЦи - Предприемайте пътуване,
което ще отвори нови
възможности. Не се лишавайте от предложените ви улеснения, дори и да ви се струва, че те са излишни в този
момент.
рак – Недоброжелатели ще ви поставят
в неблагоприятно положение
към конкретната особа, която ви e подала ръка. Освежете
външния си вид.

лъв - Добре да се допитате до близките си по
отношение на семейните си проблеми. Не губете индивидуалността си. Не пилейте
твърде много средства за дрехи или вещи.
ДЕва - Не се нуждаете от неотлъчното присъствие на половинката си – дайте й повече свобода.
Истински дълбоките ви чувства
няма да ви позволят да допуснете грешка.
вЕЗНи - Изключително важно е на този
етап от време да проявите благородство, защото
само така ще успеете да овладеете някои неблагоприятни
ситуации.
скорПиоН - Изневиделица на пътя ви ще
се появят трудности. В
края на седмицата е особено
важно да проявите любознателност към делата на близките си. Бъдете изключително деликатни.
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сТрЕлЕЦ - В отношенията си с близките
си не заставайте на
твърди позиции, тъй като това ще ви лиши от възможността да лавирате. През почивните дни е добре да отдъхнете
пълноценно.
коЗирог - Изключително важно е да заложите на пълноценния отдих, за
да се откъснете поне за кратък
период от време от стреса. Заобикаляйте се с хора, които държат на вас.
воДолЕЙ – Близките
ще ви измислят занимания, които имат успокояващ ефект върху вас. Не
предприемайте действия, които ще затруднят семейните взаимоотношения.
риБи - Постигнете желанията си, без това да
задължава по някакъв начин
близките ви. Не прекалявайте с работата в домашната градина. Здравето ви ще бъде стабилно.
ДЖеСИкА

Съобщения

аз ще ви потърся.
0882/368952 – 65/160/65
– интелектуалка търси себеподобен, неангажиран –
за приятелство, взаимопомощ и с дом, телефон – Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на 60
г. от хасковско село, не пуши
и не пие, търси жена от 50
до 60 г. за семейство, която
да живее при него. Да е от
Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен
ум, търси мъдър господин
за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен
мъж с отлична визия и
здраве, работи, не пие алкохол и не пуши, очаква запознанство с добра и приятна жена, която да е като
него с чувство за хумор –
от Ловешка област, Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да работим през лятото на морето, зимата –
по зимните курорти. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня с
добро сърце търси другар
за спокойни старини, до 72
г., от Пловдив и региона
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска
област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г.,
по възможност от град, да
живее при нея с цел съжителство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши, почти не пие, с пенсия 300 лв., няма кола, без
домашни любимци, домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 6080 г./160-180 см/60-80 кг,
възможна кореспонденция, живеене, може и при

29

ПОкАНА
НЕ НА ГЛАУКОМАТА, ДА НА ЗРЕНИЕТО!
П О К А Н А за участие в
ПЛОВДИВСКИЯ ПАЦИЕНТСКИ
ГЛАУКОМЕН КЛУБ
на лекцията:
„глаУкома и ДиаБЕТНа рЕТиНоПаТиЯ –
УслоЖНЕНиЯ и лЕЧЕНиЕ”
оТ Д-р косТаДиН каЦаров
на 27 сЕПТЕмври/ЧЕТвърТък/от 14,30 ч .
в Дома На НаУкаТа и ТЕХНикаТа - Зала
№ 6 Ул. „глаДсТоН” №1
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАУКОМА
нея - зимата в столицата,
лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0882/550389, Николов 81 г./169 см/70 кг, непушач,
трезвеник, добряк, лозар,
иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от 71 до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не е
осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство.
Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
0876/779479 - вдовец
на 60 г./160 см/85 кг желае запознанство с вдовица от 60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована
желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан
мъж, над 172 см, от 73 до 77
г. - за щастлив живот. Само

Времето
След краткотрайното влошаване на времето във вторник
в сряда се очаква да бъде облачно и ветровито, като сутрешните температури ще са с доста ниски стойности – около 6
градуса, а дневните ще достигат едва 12 градуса. В четвъртък прогнозата е за още по-студено време, като и сутрешните, и дневните температури ще са ниски – между 5 и 8 градуса. Ще е ветровито и ще има кратки превалявания, а по високите планински части може да превали и сняг. В петък времето ще тръгне към подобрение, но ще остане ветровито, в
събота няма да има съществена промяна в атмосферните условия. неделята ще ни предложи много слънце, но и доста ниски температури – от 6 до 8 градуса. В понеделник и вторник
се очаква подобрение на времето.

БиоПрогноЗа
През периода е възможно да има известно влошаване на здравето при страдащи от разширени вени. на
тях привържениците на лечението с пчелни продукти
препоръчват неколкократното дневно втриване в кожата над разширените кръвоносни съдове на прополисов вазелин с екстракт от плодове от див кестен. това ще доведе до увеличаване на здравината и на еластичността на съдовите стени, до намаляване на тяхната пропускливост и до постепенно облекчаване на
възпалението и болката. В дните с повишена слънчева активност е възможно да има известно влошаване
на здравето при хора с високо кръвно налягане, което
налага спазването от тяхна страна на по-щадящ двигателен режим и на диета, бедна на животински мазнини, на готварска сол и на съдържащи кофеин напитки.
Д-р иван сТоЯНов

магнитни бури - 27, 28.IX.

сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка, нематериалистка, без
ангажименти жена от Варна или София – за щастлив съвместен живот на
двете места

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
2 октомври 2018 12:46:36 ч. - последна 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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Стафидена
вода

стафидата съхранява 70% от витамините
и 100% микроелементите на прясното грозде. Препоръчва се при
малокръвие, изменения в бъбреците и храносмилателната система, треска и диария. лек у в а
просту-

огънят се намалява до
слаб и течността се оставя да ври 20 минути.
след това съдът престоява на топло 6-8 часа.
изваждаме стафидите от водата и отново я затопляме леко.
Целебната отвара

се
ди,
кашлица, бронхит,
сърдечни болести. Премахва безпокойството и стреса. Подпомага възстановяването след тежки заболявания и прочистването на черния
дроб.
рецепта:
- 400 мл (2 чаши) вода;
-150 г средно твърди
стафиди от черните
видове грозде. Не бива да са бляскави, защото блясъкът говори за химическа обработка.
стафидите се промиват на течаща вода. Плакнат се няколко пъти, докато водата стане чиста. отцедените стафиди се слагат в кипналата вода,

РУСКОТО ЧУДО, НАПРАВЕНО ПО РЕЦЕПТА НА
ФЕНОМЕНАЛНАТА БИЛКОЛЕЧИТЕЛКА ЕЛЕНА зАЙЦЕВА
УНИВЕРСАЛЕН
ЛЕК

Съществува ли универсален лек, към който да посегнем при всякакви неразположения и болежки? Да,
колкото и невероятно да
звучи – лек има. При това
съставът му идва от природата, на една ръка разстояние от нас. Това е руското
чудо на Елена Зайцева, наречено Биоактал.
Биоактал поддържа
всички органи и системи в
тялото в нужното здравословно състояние и предотвратява поява на тежки заболявания.
Доказано укрепва имунната система, подпомага организма при възстановяване от прекарани вирусни
заболявания, прочиства тялото от токсини, преборва

упоритите псориазис и екземи.
Отлично повлиява хранителни разстройства и анорексия,
подобрява апетита. Особено
ефективен е при:
 Заболявания на опорно-двигателната система
 Ревматизъм, подагра, артрит
 Сърдечно-съдови заболявания
 Високо кръвно налягане
 Атеросклероза
 Белодробни заболявания
 Камъни в бъбреците и жлъчката
 Хепатит
 Диабет
 Цистит
 Чревни заболявания
 Кожни заболявания
 Ракови заболявания
Само след месец прием на
Биоактал организмът се зарежда с нови жизнени сили,
прочиства се и се подобрява
външният вид.
състав:
корен от глухарче екстракт - Терапията с корен от
глухарче има широко приложение за лечение на много болести. Изследванията са доказали, че е ефективна даже и сре-

щу някои видове рак. Корените
на глухарчето лекуват спастичен колит, цистит, хепатит, холицистит, намалена стомашната киселинност, хроничен запек, анорексия, заболяване на
гърдата, подагра, артрит, екзема, фурункулоза, захарен диабет, анемия, атеросклероза, остеопороза, нарушения на съня.
корен от троскот екстракт
- Използва се при чернодробни заболявания, безплодие,
кашлица, ревматизъм, пясък в
бъбреците и пикочния мехур,
простатит, запек, възпаление
на червата. Този корен се използва при отоци с различен
произход, цистит, камъни в бъбреците и жлъчния мехур, заболявания на белите дробове,
бъбреците, хроничен бронхит,
чревни заболявания, диабет,
хипертония.
корен от репей екстракт
- Отлично действа при кожни
болести и възпаления, особено при екземи, фурункули, акне,
себорея, ревматизъм. Билката
има диуретично, потогонно
действие, стимулиращо обмя-

пие
т о п л а
или гореща – по
вкус. Профилактичен прием - веднъж
месечно. Няма странични ефекти. отварата е сладка, но не качва
кръвната захар.
Пие се по 100-150
мл стафидена вода,
на чести малки глътки. Половин час след
приема не трябва да
се яде. скоро след поемането на топлата
течност се получава
първият позив за тоалетна.
През първия половин час не се пие и кафе. ако може, в „стафидените“ дни въобще заменете кафето с
билков или зелен чай,
който подпомага отслабването.

ната на веществата и растежа на
клетките. Използва се при всички видове рак, диабет, бронхит,
синузит, ревматизъм, подагра,
артрит, болки в кръста, костна фрактура, междупрешленна
херния, атеросклероза, заболявания на ухото, хронична коронарна недостатъчност. Репеят
лекува хепатит, тумори на черния дроб, дори и цироза на черния дроб, холецистит, бъбречни заболявания, камъни в бъбреците и жлъчния мехур.
Д-р костова
Препоръчвам го на всички.
мът в продължение на 3
Като кардиолог с дългогоБиоактал поддържа всич- месеца 2 пъти в годината.
дишна практика горещо пре- ки органи и системи в тялото Биоактал има дълготрайно
поръчвам Биоактал на свои- в нужното здравословно със- действие, като запазва свояте пациенти. Продуктът има тояние и предотвратява поя- та ефективност в тялото дообщоукрепващо действие, по- ва на тежки заболявания.
ри след периода на употреба.
добрява състоянието на кръПрепоръчителен е прие- Без лекарско предписание.
воносните съдове и регулира
Продукта Биоактал можете да поръчате
кръвното налягане. Самата
директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на
аз го ползвам.
интернет страницата http://tonik.info/bioactal/
наум котев
или в повечето аптеки в страната.
След тримесечен прием няма и следа от болките в ставиЦЕНа:
те. Помогна ми Биоактал. То- 1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
ва е любимият ми продукт, при 2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
най-малкото здравословно оплакване се доверявам на него. 3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

Забавни

26.IX. - 2.X.2018 г.

39

Български

минути

31

КРЪСТОСЛОВИЦА
воДоравНо: 1.Линийка с деления в измервателните уреди. 6.Бяла глина за съдове. 10.Град в Русия, на р. Ока. 11.Голям период от време. 12.Град в България. 13.Град
в Китай. 14.Въстанието в Константинопол
през 532 г. 15.Просто едноклетъчно животно. 16.Провинция в Белгия. 17.Твърда
зърнеста маса от ортоклаз, кварц, слюда
и др. 18.Град в Португалия. 19.Род вечно
залени храсти. 21.Град в Норвегия. 23.Таблица за заплащане. 24.Река в Китай и Казахстан. 26.Названието на древна Гърция.
27.Прелом, преход. 28.Опера на Доницети. 29.Една от посоките на света. 30.Японска брадва, секира. 31.Река в Швейцария и
Франция. 32.Леярски съд. 35.Наша детска
поетеса /1886-1983/. 36.Предлагана цена
при продажба на валута. 38.Млекопитаещо
животно от семейство Катерици. 40.Гръцка
богиня на победата. 41.Монголски скотовъдец. 42.Един от ръководителите на Априлското въстание /1850-1876/. 43.Иглолистно
дърво. 44.Марка италиански автомобилни
гуми. 45.Древна арменска столица. 47.Химично съединение, съставна част на земното масло. 49.Град в Индия. 51.Река в Южна
Америка. 53.Животинска мазнина. 55.Град
в САЩ, щат Минесота. 56.Кръвоносни съдове. 57.Парк край град Самоков. 58.Руски мореплавател и географ /1797-1882/. 59.Български игрален филм от 2011г. 60.Войскова единица в римската войска. 61.Езеро
в Етиопия. 62.Марка шведски автомобили /мн.ч/.

ИГРОСЛОВИЦА

Фигурата се състои от три самостоятелни
блока. В първия и третия от тях впишете четирибуквени, а в средния петбуквени думи. Последните две букви на всяка дума, са начални за
следващата. При правилно решение в марки-

раните вертикални колони трябва да получите
следните названия: а/ Български игрален филм
от 1977 г. на режисьора Борислав Пунчев; Б/ Български 12-сериен телевизионен филм от 1981 г.
на режисьора неделчо Чернев.

ЗНаЧЕНиЕТо На ДУмиТЕ Е слЕДНоТо:
1. Държава в Африка – Украински народен танц –
Български нос на Черно море. 2. Химичен елемент
– Утринна мараня – Състезание с автомобили. 3. Изчезнала птица, живяла на остров Мавриций – Уред с
колело за вадене на вода – Свещен египетски бик. 4.
Химично съединение – Разказ на Иван Вазов – Столицата на Перу. 5. Естествен спътник на Земята – Сигнал за тревога чрез биене на камбана – Коралов остров. 6. Населено място – Град в Турция – Тревисто
растение от сем. Валерианови. 7. Химичен елемент
– Отличие, давано за особени заслуги – Миеща мечка. 8. Български игрален филм от 2005 г., режисьор
Станислава Калчева – Дебела, зимна дреха, кожух –
Египетска богиня на плодородието. 9. Място за съхранение на нещо – Марка немски автомобили – Закачлив израз, майтап. 10. Добитък, животно, твар –
Термин, използван в артилерията – Един от „Тримата мускетари”. 11. Държава в Африка – Недоизказана мисъл, загатване – Бригада, група, сдружение. 12.
Член на партия в Русия от 1901 до 1923 г. – Муза на
любовната поезия – Фигура от висшия пилотаж. 13.
Френски писател и драматург /1840-1897/ – Село в
Плевенско – Житно растение. 14. Последният цар на
Лидия – Воден басейн, обграден от суша – Голямо
трикрако пиано. 15. Извънградска къща за почивка
– Униформен придворен слуга – Държава в Европа.
16. Болест по растенията – Река в Полша – Европейска парична единица. 17. Цвете с едри бели ароматни цветове, крем – Село във Видинско – Единица за
напрежение на ел. ток. 18. Род африкански двукрили
насекоми – Алкалоид на цезия, криптанд – Кумир. 19.
Обшит прорез на дреха – Изображение на божество
или светец – Растението дива мента.

Îòãîâîðè îò áð. 38
Ñòð. 27

Ñòð. 38

воДоравНо: Феродо, Апологет, Темели, Ика, Ана
(Каренина), Готика, Ака, Степ, Оса, Абака, Ета, Тарама,
Опера, Резе, Елен, Лад, Рокада, Амон, Робот, Пи, Ари,
Фазан, Жилина, Ан, Тар, Месина, Она.
оТвЕсНо: Нето, Апарат, Ретор, Доза, Комисар, Бар,
Декамерон, Вола, Азот, Ек, Же, Га, Аба, Апис, Пика, Едили, Кока Кола, Ин, Ла, Апе, Яна, По, Ена (Аугуст), Гатер, Ма, Ренета, Оран, Тапа, Енина.

оТвЕсНо: 1.Малка постройка в древногръцкия театър. 2.Двете имена на наша детска писателка /1898-1979/. 3.Хижа
във Витоша. 4.Естествен спътник на Земята. 5.Голяма жаба. 7.Разказ на Елин Пелин.
8.Народност в Западна Азия и Северна
Африка. 9.Дъсчени ритли на кола. 13.Насекомо, завършило всички форми на метаморфозата. 15.Американски папагал.
17.Колонка за попълване. 18.Град в Алжир. 19.Венецуелски писател /1908-1985/.
20.Муза на любовната поезия. 22.Тропическо растение с дебели листа. 25.Разбит хайвер. 27.Река във Франция. 29.Вид
ястие. 31.Домашна дълга женска дреха.
32.Международен договор. 33.Двете имена на наш поет /1902-1965/. 34.Католически свещеник. 35.Пиеса на Георги Караславов. 36.Документ за платен вход, такса, пътуване и други. 37.Град в България.
39.Френски писател /1898-1971/. 40.Гризач с ценна кожа. 42.Струнен музикален
инструмент. 46.Тропически храст, златна
слива. 48.Сложен уред. 50.Древните жители на Огнена земя. 52.Град в Русия, остров
Сахалин. 53.Чернодробен паразит по овцете. 54.Град в Италия. 56.Град в Испания.
58.Балканска парична единица.
рЕЧНик: Ани, Ено, Или, Она, Оно, Ота,
Виго, Ериа, Ичан, Тана, Акола, Блида, Икако, Литке, Анока, Омела, Отеро, Сиена,
Скене, Калуга, Парана.
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НОВИЯТ ПАЗАЧ
Молеца назначили за пазач
на склад за платове и прежди
и въпреки че бил голям гризач,
известна хранели надежда –
ще бъде в зноя все пак летен,
и тоз въпрос дотук се свежда.
А случаят със стария пазач

бе всъщност коренно обратен на своя пост до късен здрач и
с опит майсторски похватен
по няколко чилета вълна
и с бързината на добър метач
отнасял винаги торбата пълна.
митко БръЗиЦов

азтърсен съм! Абе
к’во разтърсен!
Направо съм ужасен! Тероризмът стъпи
и в България! Вярно,
правителството взе
умно решение. С цел
предотвратяване на
евентуални терористични атаки още от
началото на следващия месец на всеки
стъпил на границите
ни ще му бъде задаван въпрос. Ама ребром и без много офлянкване: „Така и така,
вие терорист ли сте?!”
И каже ли синковецът:
„Да! Терорист съм!”,
веднага ще му се дава свирка като тези
на футболните съдии.
Да свири той, докато
се движи сред народа, да предупреждава трудещите се да
се пазят, че може да
гръмне.
Обаче знам ги аз терористите – ментърджии
и абсолютни шмекери.
„Глупости! - ще отвърне
бандюгата на смелия ни
граничар. - Никакъв терорист не съм! Пристигам тук, за да се снимам
с Панагюрското съкровище! От дете само за
това си мечтая!” И граничарят не само че няма да му направи някакви пречки, ами и ще му
подаде от гишенцето си

Слави БориСоВ

я диплянката на някой
спа център, я офертата на някоя агенция за
запознанства, та да му
мине на терориста времето у нас хем приятно,
хем здравословно.
Викам й вчера на жена ми:
- Да знаеш! Всеки момент можем да станем
жертва на терористична атака! Ей така, качваш
се в трамвая и докато се
оглеждаш от коя врата
ще се качи контрола бам! - някаква забравена под седалката ти
чанта гръмва, та всички пътници се разхвърчаваме в небесата, като
илюминация при откриване на олимпиада!

Рибите не си подливат вода, защото винаги премълчават грешките на другите
риби.
За автомобилите граници няма – замърсяват околната среда извън всякакви
граници.
Късите нощи на крадеца
рядко се сменят с дългите
нощи зад решетките.

ОЩЕ ЗА ЗЕМНАТА СЛАВА
всяка земна слава
е вулкан със лава.
с времето изстива
и в пространството се свива.

съдията се обръща
към обвиняемия:
- Ето, виждате ли, ако
по-рано бяхте направили пълни признания, щяхме да си спестим толкова труд.
- Виждам. И господин
съдията не обича труда.

група деца стояли и
гледали съсредоточено как един поп поправял стол. Приближило
се тяхно приятелче и
им казало:
- Хайде да си играем.
Едно от децата прошепнало:
- Шшшт, тихо, седни тук
да видим какво казват поповете, като си удрят пръста с чука…

момченце пита ба-

атанас ЖЕлЯЗов

ÀÔÎÐÈÇÌÈ
 Най-умният е винаги най-скромен, но
невинаги обратното е
вярно.
 Доброто винаги
побеждава злото... в

приказките.
 Любовните триъгълници вече не са на
мода. Отдавна станаха
многоъгълници.
лилян ПаУНов, с. Бисер

ÂÈÖÎÒÅÊÀ


Един дядо седи на пейка и плаче. Приближава се
минувач и пита:
- Защо плачеш, дядо?
- Ами имам си прекрасна 25-годишна съпруга,
много ме обича, правим
страхотен секс, готви много хубаво и ме уважава.
- Супер, защо тогава
плачеш?
- Ами защото забравих
къде живея…

селянин домъква на
гръб при лекаря млад мъж
и казва:
- Докторе, това е моят
зет, онзи ден го прострелях в задника с пушката.
- И защо идвате толкова късно?
- Онзи ден още не ми
беше зет…

ща си:
- Тате, ако те нападне тигър, какво ще направиш?
- Ще го разкъсам на части, мамка му…
- А ако те нападне лъв?
- Ще го прогоня с ритници, мамка му…
- А ако те нападнат едновременно и лъв, и тигър?
- Ще ги пребия, мамка
им…
Момченцето замислено:
- И какво излиза, че само от мама те е шубе…

Един селянин карал
сестрата на жена си на гости със своята каруца. Като стигнали гората, тя ста-

И още викам й:
- Или, представи си,
някаква терористична гад паркира колата
си на „Света Неделя”,
настройва някакво устройство в нея, отдалечава се, а устройството, веднага щом той
се отдалечи, се включва и изпуска паралитичен газ - зарин, знаеш
го от кръстословиците!
Половин София я брой
бегала!
А жена ми знаете ли
к’во ми вика? Вика ми:
- Не сме плащали парното от три години и сутринта дойде призовка
от съда, топлофикацията е завела дело срещу нас. Токът поскъпна

с петнайсет процента, а лекарството ти
за кръвното - с двайсет! На Стефчо трябва да се купуват нови обувки, а класната
на Мимето се обади,
за да ми съобщи, че от
следващата учебна година ще трябва да даваме по още трийсет
лева месечно за бодигард, щото вече бодигардове ще има не
само пред училището
и по коридорите, а и
във всяка класна стая!
Снощи долу взривиха
колата на бизнесмена
Цеков и всички стъкла на спалнята станаха на сол. Само за скъклар ни искат сто и петдесет лева. Да не говорим за ремонта на
черчеветата! Гледай
ме мен с какви обувки ходя вече трета година, а с твоето сако
един средноквалифициран просяк пред
„Александър Невски”
за шест месеца би станал милионер...
Замълчах виновен
и нещастен! Ами то
тя, терористичната
атака, отдавна вече
е почнала!
Чавдар ШиНов

ÑÈÒÍÅÆÈ

кАУЗА

вместо революция –
реституция.
вместо визионери рентиери.
Тодор ЗгУров

26.IX. - 2.X.2018 г.

ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА

имат ясна кауза –
да крадат без пауза.

„ВРЕМЕТО” БЕ ТЯХНО

Хумор

нала неспокойна. Мъжът
я попитал:
- Какво има?
- Страх ме е, че може
да ми направиш нещо в
тая гора.
Мъжът изведнъж спрял
конете:
- Пррр, стой! Да, бе, я
бех забравил!

семейство е на гости.
Ракията в чашата на госта
се свършва и домакинът
любезно пита:
- Да ти сипя ли, пие ли
ти се?
Гостът се обръща към
жена си:
- Пие ли ми се?
- Пие ти се едно последно „малко“!...

ÅÏÈÃÐÀÌÈ È ÎÑÒÐÈËÊÈ
Ожени се Илийката
и остави ракийката,
а жена му кака Мила
ракията сама изпила.

Ако празни са стомасите,
на протест излизат масите.

Който си мълчи и слуша,
той ще има пълна гуша.

Едни се простират според килима,
други – според чергата.
Златко ЗлаТЕв

Първи учебен ден
страницата подготви кармен иваНова

