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СРЯД А

684 123
живеят
с пенсия
до 200 лв.

Песен моя,
обич моя

на стр. 2

йорданка ХристОва
на 75 години

Спомняте ли си, драги читатели, в
своята младост песента „Песен моя,
обич моя“? Струва
ми се, че
всички
онези почитатели на
българската
музика, които са я слушали в изпълнение на една от най-талантливите и обичани български певици - Йорданка Христова, не биха могли да я
забравят.
на стр. 30
Размисли на главния редактор

Дъх на газ

Не са прави онези „тъмни сили“, обвиняващи Б. Борисов, че изземвайки функциите на държавния глава, е оглавил
делегацията за поредната Асамблея на
ООН. Според обявената тема кой друг,
ако не той е най-добре запознат с наркотиците? Не става дума за съмненията на
посланик Пардю отпреди години, изразени в доклад до ЦРУ за съпричастността му с производството на амфетамини.

на стр. 4

Гостуваме
в Бургас

Цените скачат

В бр. 41 репортаж от

и среща с кмета на града
Димитър Николов

Добърските баби

„Живите човешки съкровища“
на стр. 8
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ПОЗиЦия

референдумът в македония показа, че кръвните братя са по-серт от нас. макар че, ако бяха попитали За или ПрОтив влизането в натО сме, резултатът щеше да е подобен на този в скопие.
Понеже „чипът ни е сбъркан”, тарикатите политици вземат „историческите” национални решения в името на народа, но без него.
в края на краищата сиренцето в капана, наречен ес, не ги примами. Желанието на Запада да
ограничи влиянието на русия в славянската част
на Балканите получи отпор. лошото е, че за разделянето и противопоставянето на комшиите
Б. Борисов има личен принос, с който се гордее и
даже се похвали на сесията в ООн. той като момче за поръчки на Белия дом сновеше насам-натам,
уговаряйки Ципрас и Заев да направят съдбоносната крачка. така и на двамата успешната бъдеща
кариера е под въпрос. на първия катастрофално
падна рейтингът в гърция, а вторият излъга македонците, ако референдумът не мине веднага, си
подава оставката, което не стори.
Предупреждаваме нашенците, свикнали да посещават Охридското езеро, че вероятно ще чуват след себе си обидни думи и обвинения: „слуги
и предатели“! За тях сме виновни всички ние с невероятната си търпимост.

„П”

от
следващия
брой новото
четиво с
продължение
„За кожата
на едно ченге
- тервел,
кардам“
с автор
Божидар
димитров

330 години от
Чипровското въстание
на стр. 24

на стр. 3

Как ни
унищожават

Много често ще чуете думите
„Защо българите искат да бягат
на Запад…“ или „90% от младите искат да емигрират“. Тези
думи са в контекста на критика
към България – колко е зле, как
сме се провалили и как собствените ни деца дават тази оценка
за нас „с краката си“.

на стр. 12
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Неподражаемата Коко Шанел е казалa: “Преди всяка
модна къща е имала свой стил. Аз създадох своя. И не мога да се откажа от него. Моята мисия е да освободя жените“, казва тя. И добавя: “Аз съм роб на своя стил.“ Какъв е
стилът й? На този въпрос може да се отговори в светлината на това, което някога е донесла на модата – всеки път,
когато е правила революция в света на модата.

Абонаментна кампания 2019

абонирайте се от 3 октомври във
всички пощенски станции на страната

Цена За Цяла гОдина - 30 лв.

1 месец 3 лв. 3 месеца 7,80 лв.
2 месеца 5,40 лв. 6 месеца 15,60 лв.
каТалоЖЕН №552

Нека винаги да го
има в. „Пенсионери”

на стр. 5

на стр. 9

2

2

Законът
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Пенсиите

Български

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Интеграционна добавка

Нашият читател И.
Пеев ни пише дълго
писмо, което започва така: „Като целогодишен
абонат на вестника и след 25 г. редовно абониране бих
сега искал да ползвам правото си на
правна консултация. На 25.7.2018 г.
почина съпругата
ми, пенсионер инвалид І група с чужда
помощ. Получаваше интеграционни
добавки от 37,50 лв.
При справка по телефона от „Социално подпомагане” на община Пловдив са казали
на дъщеря ми, че за пенсията получават своевременно известие от
траурната агенция и
повече не я начисляват,
но социалните помощи,
каквито са интеграционните добавки, ако се
получават на дебитна
карта, ще се получат
от притежателя й, тъй
като не са спрени и са
за изтеклия месец. Ако

се получат, трябва да
се откажат, тъй като
няма да може лицето да
ги ползва.”

тези надбавки се дължат
от службата до датата
на смъртта на съпругата му. Това е така, защо-

След като описва горната ситуация, той изразява тревога, че може би
някой ще присвои полагащата им се интеграционна надбавка.
Считам, че тревогите на господина са неоснователни. Служителите от „Социално подпомагане” правилно са
обяснили на дъщеря му,
а пък, от друга страна,
и „раздавачката на пенсии” му е обяснила, че

то те са различно от пенсиите плащане и следва
да се ползват конкретно
от инвалида до деня на
смъртта му. Затова, ако
те са преведени изцяло
за месеца, следва да се
преизчислят и сумата,
която е над полагащата, да се възстанови на
службата по „Социално
подпомагане”. Другото
в писмото и коментара
на раздавачките „искат
да ги откажат, за да ги

Мозъците на някои
възрастни не остаряват

Има хора, при които мозъци не остаряват заедно с тях. Това са установили учени от северозападния университет Файнберг в САЩ.
Изследване установи, че има 80-годишни хора с мозъци с качествата на сивото вещество на
30-години по-млад човек. Експерти открили, че съществуват ясно различаващи се черти, които отличават т. нар. "супер възрастни", чиято памет се
запазва като на по-млади от тях хора, от техните
връстници. Учените се надяват, че по-задълбоченото анализиране на тези уникални мозъци може
да помогне специалистите да открият нови лекарства срещу деменция и болестта на Алцхаймер.

Доходност на парите
от фондовете

Заместник-председателят на КФН, ръководещ
управление "Осигурителен надзор", определи
минимална доходност на годишна база в размер
на 1,45 на сто при управлението на активите
на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за
предходния 24-месечен период от 30.6.2016 г.
до 29.6.2018 г. За професионалните пенсионни
фондове (ППФ) за същия период е определена
минимална доходност на годишна база в размер на 1,47 на сто.
Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия
период, изчислена на годишна база, е 4,45 на
сто, а за ППФ съответно е 4,47 на сто. Всички
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност
за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за
съответния вид фонд.

вземат те...” е махленска
приказка. Това е невъзможно, тъй като тези пари се разходват по точно
определен начин и строга отчетност. Тук не става дума за т. нар. ”малка
корупция”, защото при
една ревизия сумата ще
излезе и който не си е
свършил работата по отчитането на тези суми,
носи освен материална
и наказателна отговорност. Затова, г-н Пеев,
мисля, че опасенията ви
са неоснователни. Също
така мисля, че социалните работници имат богат
опит при работа с инвалидите и трябва да имаме доверие на тях. А ако
някой злоупотреби с доверието на гражданите
и обществени средства,
следва да носи съответните отговорности.
И накрая искам да
добавя, че всички читатели на в. „Пенсионери” могат да потърсят юридическа консултация по въпроси,
които ги вълнуват.

3.X. - 9.X.2018 г.

Нов пенсионен
продукт в ЕС

До три години в целия Европейския съюз може да бъде въведен общ нов пенсионен продукт.
Целта на новия регламент е да създаде единен
пазар за пенсионно лично спестяване.
По време на председателството ни чиновниците на финансовото министерство са успели да
придвижат досието сериозно. Вече са приключени преговорите в Европейския съвет и следва
да бъде гледан от Европейския парламент и да
бъде приет. Предложеният пенсионен продукт
има много общо с българския модел на доброволните пенсионни фондове, който развиваме
през последните 24 години.
След приемане на регламента всяка държава
ще разполага с две години, за да въведе новите правила. Не само пенсионните фондове ще
могат да предлагат такъв продукт, а и банките и
инвестиционните посредници. Така реално потребителят сам ще може да избира как да пести и спечели.
Проучване на Европейската комисия е показало, че домакинствата на Стария континент са едни от най-големите спестители в света, но повечето от хората не мислят за времето, когато ще
се пенсионират, а събират пари основно в банки.
Европейският регламент предвижда общ европейски надзор над новия продукт, както и сериозни глоби за институциите, които възнамеряват да злоупотребят с парите на хората. Максималната глоба трябва ще бъде най-малко 5
млн. евро.
От всяка държава обаче ще зависи как смята
да насърчи потребителите да инвестират пари в
своите бъдещи доходи.

684 123 живеят с пенсия до 200 лв.

684 123 българи вземат пенсия
до 200 лв. Това показва справка
в Националния осигурителен институт за първите три месеца на
годината.
От тях 126 135 души получават
до 150 лв., това са предимно социални пенсии. 296 471 души са
получили пенсия между 500 и 910
лв. Тавана пък получават близо 54
хил. души.
Средната пенсия в страната за
първите три месеца на годината е
била 353,68 лв.
При мъжете тя е 412,65 лв.,
докато при жените е 311,30 лв.
Така разликата между силния и
нежния пол вече е 101,35 лв. Причината е, че мъжете са получавали по-високи заплати, а и се пенсионират по-късно от жените.
Според статистиката наетите
жени доминират в сектори, в които
размерът на заплатата е под средния за страната. Над 40% от наетите жени са работили в преработващата промишленост и търговията,
където брутната годишна работна
заплата е била под 90% от средната, показва изследване на Националния статистически институт от
2014 г. Други 23% са били концентрирани в образованието, хуманното здравеопазване и социалната
работа – сектори, при които заплатата доближава средната. Данните
на НОИ сочат, че средният осигурителен стаж от трета категория
труд при пенсиониране с пенсия за
осигурителен стаж и възраст през
2017 г. е бил 35,1 г. за жените и 35,7
г. за мъжете. В анализа се посочва,
че според последния доклад на Европейската комисия за равенството между жените и мъжете средно
за ЕС доходът от пенсии на жените
на 65 и повече навършени години
е с около 38% по-нисък в сравнение с този на мъжете в същата възрастова група.
През първите три месеца на го-

дината най-много продължават да
получават софиянци със средна сума от 427,7 лева. Перничани пък са
плътно след тях с пенсия от 404,76
лв. Топ три се допълва от Бургас със
средна пенсия от 397,22 лв.
Най-ниските пенсии пък са
в Разград – средно 287,38 лв.
Под 300 лв. е средната пенсия и
в Кърджали, Силистра и Търговище. До 320 лв. получават в Благоевград, Видин, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Добрич и Шумен.
Продължава тенденцията всяка трета пенсия да е за инвалидност. Техният брой през първите
три месеца на годината е стигнал
810 361. Половината от тях са с инвалидност между 71 и 90%. А с над

90% са 219 131 души. За инвалидни пенсии държавата е изплатила
385 млн. лв. Средната пенсия на
хората с увреждания пък е 258,51
лв., или с 95,25 лв. по-малко от тази за страната.
26 900 души
са излезли в пенсия
през първите три месеца на годината, като това е с 415 по-малко
спрямо същия период на 2017 г.
От тях лични пенсии са получили
23 508 души. Основната причина
за по-малкия брой пенсионери е
увеличението на изискуемите стаж
и възраст.

Според Кодекса на труда, ако
човек е работил в последните 10
години преди пенсиониране при
един и същ работодател, има право на шест брутни заплати при спиране на работа. Ако служителят
е във фирмата по-малко от десет
години, има право на две брутни
заплати.
Над 3 пъти се увеличава броят на
хората, предпочели да се възползват от правото си на по-ранно пенсиониране до 1 година преди достигането на възрастта. От 2016 г.
влезе в сила правото на работещите в третата категория да излязат в
пенсия една година преди да навършат възрастта. Условието е да
имат необходимия стаж. Те обаче
ще получават пожизнено
с по 0,4% по-ниска пенсия
за всеки недостигащ месец стаж.
През първото тримесечие на 2018
г. това са сторили 907 души, докато през същия период на миналата година са го направили едва 206
човека. Средно не са им достигали
10,5 месеца.
Спад на новите пенсионери продължава да се наблюдава при полицаи, военни и служители в ДАНС
– те са едва 309. Техният брой е намалял два пъти спрямо предходната година, когато в пенсия са излезли 616 души.
Новоотпуснатите социални пенсии за инвалидност са 7645. Така
наречените четвъртинки са намалели с 34 484 и са стигнали 360 832.
Те не се отпускат от 2015 г., но са
пожизнени за хората, които са ги
вземали.
Най-много са пенсионерите
в столицата
където техният брой е стигнал
342 413. В Пловдив живеят 194 281
пенсионери. Най-малко са в Търговище, където техният брой стига 33 892.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Промени в проекта на Закона за социалните услуги кРАТКИ

Министър Бисер Петков
представи напредъка при подготовката на проекта на Закон
за социалните услуги и основните промени в сектора, заложени в новия нормативен акт.
Със законопроекта се предлага ново разбиране, нова философия за ролята на социалните услуги. Една от основните цели е да се облекчи достъпът до социални услуги чрез
премахване на издаването на
заповед за настаняване и направление за ползване на услуги от дирекция „Социално подпомагане“. Всеки човек ще има
право на консултация и информация за ползването на социални услуги и ще може сам да
избере доставчика, който да му
я предостави, каза министър
Петков.
Той подчерта, че със законопроекта се предвижда да се

създаде национална карта на
социалните услуги, които се
финансират от държавния бюджет. По този начин ще се сложи ред в планирането и създаването на услуги и ще се гарантира, че те ще са съобразени с
потребностите на хората в различните населени места.
В проекта е предвидено да

Цените скачат

Верижно поскъпване на
основните стоки и услуги
ще удари по джоба българите идните месеци. Увеличението ще засегне почти всичко - от природния
газ, парното, водата и хляба до застраховките и бездимните цигари. Всъщност
тази година инфлацията се
завърна и всички го усещаме и когато пазаруваме
храна, и когато зареждаме
резервоара на колите. Банкерите от месеци предупреждават, че лихвите са
стигнали дъното
и занапред ще вървят нагоре.
Задаващото се увеличение на природния газ от
октомври ще доведе до лавинообразно поскъпване,
като първо ще се отрази
на парното и топлата вода.
Държавното предприятие
"Булгаргаз" поиска вдигане на цената с повече от
14%. По закон увеличението на газа с повече от 5%
се отразява и в цената на
парното и топлата вода.
Бензинът и дизелът са
доста по-скъпи от мина-

лата година и нищо чудно
котировките да продължат
още нагоре, което ще е лошо и за шофьорите с частни коли, и за превозвачите, а това ще бъде пореден
повод за корекция на цените в различни производства и услуги. Шофьорските неволи не спират дотук,
защото се очаква вдигане
на застраховката "Гражданска отговорност". Голямото есенно поскъпване ще засегне и пушачите.
Депутатите вече решиха
да вдигнат акциза за бездимните цигари, чийто пазар в България главоломно се разширява. Поскъпването на природния газ
ще засегне цели индустрии
като химическата. Ще засегне и производството
на хляб. Пекарите очакват
двоен удар - защото житната реколта е по-лоша от
очакваната, а значителна
част от качествената българска пшеница вече отпътува в чужбина. Пшеницата от новата реколта
ще е по-скъпа. Ресорният

Здравното
министерство
иска доплащане
Задължителна застраховка за здраве и доплащане
от пациентите за лечение в
болница - идеите са част от
новия здравноосигурителен
модел, който готви здравното министерство. Вариантите не са окончателни, а предвиждат новият модел да влезе в сила през 2020 г.
Една от идеите е здравната вноска да остане 8%, но
да зависи от дохода на пациента. Освен нея ще трябва
да се плаща и задължителна
здравна застраховка, която
да се определя на база пол,
възраст и регион. Прогнозата е, че тя ще е около 12
лева на месец. Запазва се и
възможността за добровол-

но здравно осигуряване.
Друго предложение е да
се въведе "критична линия"
- сума за лечение, която ще
се плаща от касата и пациента. Така, ако сметката е 700
лева, касата ще плати 85%
от нея, а останалите 15% ще
трябва да доплати пациентът. Той ще бъде освободен
от такса за леглоден в болница.
В случай че разходите са
над 700 лева, ще се поемат
от задължителната застраховка.
Има идея съсловните организации в здравеопазването да не участват в договарянето на цените и услугите, които ще заплаща касата.

се създаде
нова Агенция за качеството на
социалните услуги,
която ще
следи дали
се спазват
правата на
потребителите на социални услуги. В специална наредба ще се регламентират
стандарти за качеството на социалните услуги. Ще се въведат
и правила за контрол и мониторинг на качеството от самите доставчици и от общините.
За първи път се предвижда
да се даде възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не

министър Румен Поражанов косвено призна,
че се опасява от ценови скок, като съобщи,
че планира разговори
с ръководството на големите търговски вериги в търсене на варианти за по-плавно поскъпване. Поскъпват и млечните продукти. Цените
на сиренето и кашкавала вървят нагоре успоредно с кампанията за
разграничаване на истинските от имитиращите, съдържащи пал
мово масло. Противоречиви са и прогнозите за поскъпването на
жилищата. Според някои брокери цените на
апартаментите и наемите вече са стигнали пика
си, но според други ще
растат още.
А ако депутатигте
одобрят предложенията на Министерството
на финансите за промени в Закона за местните данъци и такси, от
догодина българите ще
плащат двойно по-висок
сграден данък за основното си жилище.

само от представители на уязвимите групи, каза още министър Петков. Това ще са услуги
за информиране, консултиране и обучение за реализиране
на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок до 2 месеца.
Предвижда се да се въведе
и напълно нова социална услуга – заместваща грижа. Нейната цел е да се осигури временна почивка на родители и лица, които полагат грижи за зависими членове на семейството. Услугата ще е безплатна до
14 календарни дни в годината,
а общият период на предоставянето й ще е до 30 календарни дни годишно, обясни министър Петков.
До 15 октомври проектът на
новия нормативен акт да бъде
публикуван за обществено обсъждане.

Поскъпването

Цените в България се увеличиха с
84,6% в периода между 2000 и 2017
г., докато средното им повишение в
рамките на целия ЕС беше 36 на сто,
показват резултати от проучване на
Евростат.
Най-много са се увеличили цените в секторите "алкохолни напитки и
тютюневи изделия", както и в "образование", където скокът е с над 90%.
"Жилища, вода, електричество и газ",
както и "ресторанти и хотели" имат
темп на растеж над 55%.
България има и сектори, в които
повишението е доста над 100% за
периода, показват още данните на
Евростат. Така например "жилища,
вода, електричество, газ и други горива" имат ръст от 130,6% за последните 17 години, лекарства, медицински и зъболекарски услуги и всичко,
свързано със здравето, е поскъпнало
със 154,7%. В сектора на телекомуникациите, където в ЕС има спад от
21.7%, при нас има ръст, може и да е
малък, но е ръст – 9,7%. Рекордното
за страната ни поскъпване е при алкохола и тютюневите изделия - втори
сме в ЕС с ръст от 408,8%, изпреварват ни само румънците със 726,5%.
Най-малко са се увеличили разходите ни за отдих и култура – 17,4%, и
транспортните услуги – 55,3%.

Оценяваме пътищата
у нас за тройка
Българите пишат среден
3,15 на пътищата у нас като
цяло по познатата от училище шестобална система. Около една трета дават двойка, а
под 1% са онези, които поставят шестица. 38% смятат, че пътищата у нас в последните няколко години стават по-лоши,
30% не намират промяна, 27%
казват, че пътищата стават подобри, а 5% не могат да преценят. Данните са от политическия и икономически индекс
на „Галъп интернешънъл“. Тази
вълна на изследване е проведена между 3 и 10 август сред
822 души, т.е. две седмици преди последния трагичен инцидент край Своге.
Отговорите са и партийно
оцветени и привържениците
на управляващите са по-бла-

госклонни, а сред симпатизантите на опозицията и сред
дистанцираните от политическия процес мненията са осезаемо по-критични. Но заедно
с партийността личат, разбира
се, комплексни фактори, като
разликите според типа населено място и свързаните с тях
разлики във възрастта и материалния статус например. Различните места в страната имат
и различаващо се качество на
пътната мрежа.
Както може да се очаква, хората с по-неблагоприятна социална перспектива (с по-ниски доходи и образование, в
по-малки населени места и на
по-висока възраст) са и покритични – не само по темата
с пътищата, но и въобще към
политиките на институциите.

ВЕСТИ
Електронни
винетки

Електронните винетки влизат в сила от 1
януари,тол системата –
от 16 август 2019 г. Размерът на таксите ще се
определя по предложение на финансовия и на
регионалния министри.
С увеличени заплати

Пленумът на ВСС увеличи със 17% заплатите
на съдии, прокурори и
следователи.
Протест
за чист въздух

Жители на Нова Загора излязоха на протест
за чист въздух. Протестът е заради ужасните
миризми, които вече 4
години се стелят из града. Местна фирма има
инсталация за биогаз.
„Гражданска
отговорност” скочи
тихомълком

Задължителната застраховка „Гражданска
отговорност” скочи тихомълком с около 50%.
Само през август автомобилните застраховки
са се повишили с 20,5%
спрямо предходния месец.
Коланите
задължителни
Парламентът реши
окончателно автобусите задължително да бъдат оборудвани с обезопасителни колани и видеорегистратор.

б и с е ри
Бойко Борисов е уморен
монарх, това е деветата година на неговото управление, нормално е различията
в ГЕРБ да се появят. Не само
Борисов обаче отслабва, но и
партията, защото злоупотреби много пъти.
Д-р Николай Михайлов,
психиатър
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Пхенян и Сеул
коват мира

От 18 до 20 септември в столицата на КНДР
се проведоха разговори между южнокорейския
президент Мун Дже-Ин и севернокорейския му
колега Ким Чен-Ун. Основна тема на разговорите бе ядреното разоръжаване на Корейския
полуостров. Политическите наблюдатели отбелязаха, че срещата е рядка възможност за Сеул и Пхенян да обсъдят ядреното разоръжаване директно, тъй като разговорите по тази
тема в миналото винаги са били направлявани от Вашингтон. При срещата не бе подписано споразумение за конкретните начини за
постигане на напредък в областта на ядреното
разоръжаване. Независимо че преговорите не
бяха скрепени с документ, стана ясно, че има
устна договореност.
Посещението на Мун в КНДР съвпадна с нарастващото напрежение между Вашингтон и Пхенян, след като САЩ засилиха натиска върху Северна Корея по въпросите на разоръжаването.
Преговорите бяха съсредоточени главно
върху това как да се постигне ядреното разоръжаване, да се намали военното противопоставяне между двете Кореи и да се насърчат връзките между тях.
При разговорите Ким е казал на Мун, че неговата среща с американския президент Доналд
Тръмп през юни е стабилизирала регионалната политическа ситуация, както и че той очаква повече прогрес в тази насока. Ким е похвалил Мун, че е направил възможно провеждането на историческата среща на върха между
него и Тръмп на 12 юни в Сингапур.
От Пхенян дойде и новината, че Северна и
Южна Корея ще подадат съвместна кандидатура за домакинство на олимпийските игри
през 2032 г. Това е една от договореностите,
които постигнаха лидерите на двете страни.
На обща пресконференция Мун Дже-Ин каза,
че Ким се е съгласил да се предприемат конкретни стъпки към ядрено разоръжаване и

севернокорейските ядрени инсталации да се
демонтират за постоянно в присъствието на
международни експерти. КНДР ще закрие ядрения си реактор в Йонбьон и ще демонтира
напълно ракетния полигон Точхан. Сред мерките за намаляване на напрежението бе споменато предстоящото създаване на общ комитет, включващ представители на военното командване на двете страни.
Постигната е договореност до края на годината севернокорейският ръководител да посети Сеул. Мун изрази надежда за скорошно
възобновяване на диалога между КНДР и САЩ.
Междувременно Доналд Тръмп приветства договореностите, постигнати на срещата в Пхенян, определяйки ги като много вълнуващи.
Двамата президенти приключиха тридневната си среща с изкачване на свещения планински връх Пекту. 2700-метровият връх до китайската граница е важен символ за управляващата фамилия в КНДР, тъй като се твърди,
че Ким Чен-Ир, бащата на Ким Чен-Ун, който
почина през 2011 г., е роден там.
Много важен резултат от срещата на двамата
лидери е да се обяви официално край на Корейската война от 1950-1953 г. Тя де юре продължава, защото приключи с прекратяване на
огъня, а не с мирен договор.
Пхенян и Сеул показаха, че само с диалог
може да се изкове траен мир на Корейския
полуостров.
Цветан ИЛИЕВ
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А за операциите „Лунна светлина“, акциите
срещу лаборатории в
„Опицвет“ и унищожените тонове хапчета екстази
и прочее химически стимулатори за

СМЪРТОНОСНИ
УДОВОЛСТВИЯ

Общество

Дъх на газ
Пътуването на Бойко има и други причини
– страхотно падна рейтингът му на него лично и на всички институции. Ако вдигането цената на отоплението и
енергоносителите доведе до ръста им при стоките от първа необходимост, излизането по улиците и площадите на побеснели нашенци е неизбежно. Особено разчуе ли се за намерението да бъдат допуснати
американски фирми за
търсене и добиване на
шистов газ. Свикналите
да се подмазват изследователи на общественото
мнение не могат да прикрият всеобщото разочарование от некадърността на управлението. Над 2/3 от българите

ропа, новите ни английски говорещи

„БРАТУШКИ“

заемаха кажи-речи 30%
от сътвореното от човечеството за 365 дни. Сега са спаднали на 16 на
сто. Следовниците на
Мао Дзедун и Дън Сяопин от мижавите 3% достигнаха до 28 на сто. Бият по всички показатели самопроизвелите се
за лидери на планетата
наследници на авантюристите, завладели цял
континент с уиски, стъклени мъниста и епидемия от грип, покосила
почти толкова индианци, колкото и безогледно избитите с модерни
пушки „Уинчестър“ и револвери „Колт“.
В крайна сметка Бори-

3.X. - 9.X.2018 г.
хвалебствия на шистовия газ. Допускаме, че
и постоянното поскъпване на сибирското гориво, натоварено с голям акциз, е тенденциозно. Обикновеният потребител, докаран до
просешка тояга, лесно
може да бъде подведен,
че животът ще поевтинее страхотно, щом новите господари изместят от енергийния сектор традиционните доставчици. Фактът, че златна Добруджа ще пострада, не трогва управниците. Важен им е още един
мандат, за да крадат като за последно, рушейки
природата, обричайки
бъдещите поколения на
икономическо робство.
Принципът на безпринципната им партия е

Пак зложелатели тогава твърдяха, че Бойко атакува миналото си
в името на бъдеща кариера на политик. Но
ние не им вярваме. Той
си е борец срещу престъпността, която, дори и
да познава отвътре заради дружба с Пашата, бай
Миле и по-второстепенни мутри, започна да я
громи като главен секретар на МВР…
Премиерът пристигна в Ню Йорк и дали
със схватки от любимоСЛЕД НАС – И ПОТОП!
то джудо или просто заВсеобщото неодобрещото е якичък, успя да
ние на третия Борисов
се добере
кабинет
Уважаеми читатели, навлязохме в абонаментната кампания за изклю- се придо масата на
Тръмп и да чително напрегнатата 2019 г. Предстоят избори за Европарламент, а след знава от
се ръкости- тях - за кметове и общински съветници. В дискусиите ще изплуват на повърх- повечето
сне с него. ността още безобразия, съпътстващи трите мандата на ГЕРБ. Медиите, анализаФотографи- разкриващи неудобни истини, ще бъдат притискани. За да сме силни в про- тори, мате от прид- фесията, за да бъдем истински, подкрепете „Пенсионери – За вашето здра- кар че на
ворните ме- ве“ с абонамент! Така ще гарантирате нашата независимост. По всяка ве- някои от
дии, пропъ- роятност вестникът ни все по-трудно ще стига до сергиите.
тях не им
тували 9000
Годишните абонати ще участват в томбола за традиционния цветен е по вкукм зад океа- календар. Те печелят и по два безплатни броя за годината. При поскъпване, са и се
на, задъхано а то неминуемо ще се случи по независещи от нас причини, гарантиралите о т р а з я чакаха този
ва зле на
миг, за да го си получаването на вестника в домовете няма да доплащат нищо. Остава доходите
запечатат и и бонусът – две безплатни съобщения за трагични или радостни събития, им. Твърсветкавично както и безплатна юридическа консултация – нашият адвокат ще отгова- д е н и е т о
п р е п р а т я т ря на въпросите ви с писмо или на страниците на вестника.
за липса
Абонирайте се, за да продължим да сме заедно в тежкия период на прехо- на алтерв родината.
Мрънкачите да, продължаващ 30 години. Така ще съхраним вярата в промените. След но- натива е
не преста- щта идва ден, след зимата – лято, след тъжните, тягостни дни – радостта. научно и
ваха да тържитейски
сят под вола теле – раз- са категорични, че пра- сов изплю камъчето. От невярно. Винаги има нехождал се бил министър- вителството не става за противоречивото слово що по-различно от съпредседателят без полза нищо. 56,5 на сто от тях на Тръмп лично на него ществуващото. Думата
за общонародна сметка. не харесват самия Бори- му станало ясно, че оне- означава необходимост
Трябва да се запушат ус- сов. Не че кой знае кол- зи, които купуват руски да се избира между найтата. Работи, та се къса ко му пука, но за да спе- газ, ще имат проблеми. малко две различни речовекът. Проведе разго- чели в следващата над- Виновна за недоброто шения. Алтернативата
вори с премиера на Ка- превара, особено важна отношение на америка- е заложена в основите
нада за безвизовия ре- е подкрепата на задоке- нците към нас отново е на демокрацията. Затожим, с представители анските господари. Вър- опозицията. Тя попречи- ва съществува многона Египет за миграция- хът е снимката с Тръмп ла на концесиите да тър- партийната парламента, с държавния секре- и Мелани. Макар и про- сят шистов газ. Бре, да му тарна система. Мечтата
тар г-н Помпео, с бизнес- токолна, за влюбените в се не види! Къде го чу- на Бойко да стигне Тамени и еврейски орга- САЩ тя ще е пътеводна каш, къде се пука и ми- то по продължителност
низации. Според откро- звезда. Нямат значение рише на газ! Излиза, че на заемания пост е невенията на Бойко мно- корупцията, провалени- Бойко се е запътил през реалистична. Лоша шего са приятелите в стра- те реформи, бедността, океана, за да омилости- га ще му изиграе и битната на неограничените високата смъртност, ни- ви еврейските олигарси ката с президента. Няма
възможности. Иначе не ската раждаемост, ска- и фирмите, опитали се да как със силно надутия си
може да бъде. Не е ли паната съдебна система, дупчат житницата на ро- 30-процентов рейтинг
така, американците щя- здравеопазването и т.н. дината и да вадят оттам да срази Радев с негоха да плащат наем за во- Щом Белият дом си за- синьо гориво по вреден вите над 60 на сто симпаенните бази. Турците им твори очите пред купу- технологичен начин, за- тии. Още повече че дърдерат кожата за правото ването на гласове и про- бранен в няколко щата и жавният глава не допусда кацат и излитат на тя- чее хитрини, четвъртият доста държави. Седеса- ка фалове, не лъже като
хна територия и да тре- мандат на пожарникаря рите вече направиха ко- властниците. Нито Иван
нират там хиляди рейн- в кърпа е вързан. Меж- лосалната грешка да пус- Костов победи Петър
джъри. При нас са като у дународните наблюда- нат янките в „Марица“ 1 Стоянов, нито Желю Жедома си. Хвъркат насам- тели в един глас ще по- и 3, заради което плаща- лев бе свален от тълпите
натам, какво пренасят и твърдят, че не са допус- ме луди пари. Гербад- седесари, палещи негожиите лъжеха, че щом вата книга „Фашизмът“
накъде – никой не ги пи- нати нарушения.
Ще си позволим съ- гласуваме за тях, ще раз- под прозорците му. Фита. Дали е оръжие или
мигранти, само те си зна- вет към търсещия за- валят договорите и ще лип Димитров си отиде,
ят. Лоялни сме и особе- падна подкрепа бивш ги прогонят. Сега запя- Желю остана. Премиерно през трите мандата на член на БКП и телохра- ха друга песен. За да ос- ът може да намали бюгербаджиите не се е об- нител. Да побърза с пре- тане във властта стран- джета на президента, но
съждал въпросът за пе- насочването към пекин- ното им формирование, така само вдига авторичалба от сътрудничест- ските комунисти – те ка- очакваме да се започ- тета му. Пример е Георвото. Само Бойко в яда тегорично показаха пре- не медийна кампания с ги Първанов…
Онези, които си мислят, че Бойко е вечен, греси се изпусна, че би би- димствата на плановата
ло добре да ни подарят икономика и за 30 годи- шат. Той се определя от преобладаващата част
2-3 ескадрили от своите ни изместиха по дял на на обществото за зло, причинило десетгодишна
ползвани изтребители участие в световния про- нищета на милиони българи. Добре е да помним,
Ф-16, та да спестим ми- дукт янките. Когато стар- че злото просперира само тогава, когато добротираха промените в Ев- то овчедушно дреме.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
лиарди от бюджета.

3.X. - 9.X.2018 г.

Нека винаги да го
има в. „Пенсионери”

Уважаеми редактори,
Признавам си, през живота си не съм чела вестници. Трябваше да чета други неща. Когато се
пенсионирах, почувствах празнота и си потърсих вестник. Един, втори, трети – не отговаряха
пълноценно на интересите ми. Една моя позната, с която споделих, ми каза, че чете в. „Пенсионери”. Купих си вашия вестник, започнах да чета и се увлякох, без да се замислям за времето.
Възхитиха ме богатството на информацията,
стилът, подреждането на текста и снимковият материал. „Пенсионери” е наистина вестник
за всички възрасти и вкусове. Препоръчвам го на
близки и познати и те го харесват и четат. После беседваме по прочетеното. Очаквам го всяка сряда с голям интерес. Пожелавам ви успешна
работа и нека винаги да го има в. „Пенсионери”.
Н. ДоНЕва, Пловдив

Öåííà õðèñòèÿíñêà
ðåëèêâà

Повече от 42 години
в Историческия музей
в Исперих се съхранява
уникален паметник на
културата – четирикрилен полиптих. Той е ценна християнска реликва. Полиптихът има голяма историческа стойност и е произведение с
неповторими художествени достойнства. Изработен е от бронз. Върху синьо-зелен емайл са
изобразени седемнадесет сцени от Евангелие-
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то и фигурите на шестима светци. По рода
си полиптихът е единствен в страната. Състои се от четири крила, с излети в краищата панти, през които е прекарана дебела
бронзова тел.
Откривател и дарител на тази ценна християнска реликва е Тодор Райков от с. Пчелина. Предполага се, че полиптихът датира най-рано от XVII или най-късно от втората половина
на XVIII век. Той вероятно е зазидан в стената
на къща от нейните собственици. Счита се, че е
изработен от руски гравьори иконописци.
ангел Николов,
гр. исперих
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С множество отличия се завърнаха
представителите от
ОУ „Свети Климент Охридски“ в Долна Студена от първото ученическо надиграване в Бяла. Инициатори на мащабната танцова проява бяха колективът на СУ „Панайот Волов“ и училищното настоятелство в града
край Янтра. Повече от десет колектива се включиха в надиграването, а от община
Ценово покани получиха две учебни заведения. Всички изпълнители бяха заредени
с много добро настроение и положителни
емоции. Участниците
бяха разпределени в
три възрастови групи.

на читателя

Като танцьори към
групата от Долна Студена се включиха кметът на селото Николай
Николов и секретарят
на местното
чита-

ното заведение. Според
предварителния регламент танцьорите трябваше да изиграят три
хора – Дунавско, Самоковско и
Свор-

лище
Ивелина Анчева. Участниците получиха пълна подкрепа
и от целия педагогически колектив на учеб-

нато.
„Изпълнението и на трите танца беше много добро, децата бяха завладени от
магията на танца и на-

По първи петли

град Попово
За първи път в град
Попово се проведе
Празник на сдружението "По първи петли".
Силистренската група

беше най-многобройна. В ранни зори потеглихме за Попово. Преминахме през много
села и малките градове

Алфатар, Дулово и Исперих. Посрещнаха ни
организаторите Райна
Светославова и Пантелей Ганев. Посетихме
Картинната галерия. В
този град е роден известният оператор Димо Коларов. Поповци
се гордеят с него Той е
заснел със своята камера много известни филми. Имаше гости от София, Враца, В.Търново,
Търговище, Шумен,
Добрич, Силистра, Попово, Суворово и от

родната музика. Веднага след получаване на
поканата с много желание и ентусиазъм започнахме репетиции
в салона на читалището“, разказва читалищният секретар Ивелина Анчева. В крайното
класиране танцьорите
от Долна Студена се
окичиха с бронзовите отличия.
Памела Христова и Петър Георгиев обраха овациите на всички
участници. Двамата
се включиха в надиграването на ръченица. Независимо че бяха най-малките участници, те успяха да преборят конкуренцията и
да спечелят „Грамота за
най-добър майстор на
ръченица“.
Марий ПEйЧЕв
много други места.
Присъстваха повече от 70 души. Изказвания направиха Младен Димов, Йорданка
Жекова, Драгана Михайлова, Пенка Недева и други. За доброто настроение се грижеха музикантът Митко от с. Ветрен и народните певци Георги
Кръстев и Анка Трендафилова. Дълго се веселихме. Сбогувахме
се с "белия град” и си
тръгнахме доволни от
срещата. Благодарим
на организаторите.
йорданка ЖЕкова,
силистра

дългОлетниЦи

ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ

Р

азказвам ви за
живота и делото
на един обикновен човек, роден в с.
Горно Абланово, област Русе, който заслужава да бъде пример за подражание и
почит.
Борис
Цанев
Теодосиев е роден

през 1930 г. в семейството на Гергина и
Цани Борисови и е
първото дете на родителите си, защото
има други двама помалки братя.
На 14-годишна възраст завършва трети, сега седми, клас с
пълно отличие и през

1944 г. продължава образованието си в беленската гимназия. Бил е
изключително трудолюбив и отличен ученик
и завършва гимназия с
пълно отличие. Семейството му в с. Горно
Абланово се третира като кулашко и не се нрави
на местните управници,
завзели властта. Борис
Цанев обаче твърдо е
решил да овладее една много трудна професия, за която се иска
силна воля и мъжество.
През есента на 1948 г.
става нередовен учител
в Горно Абланово и до
днес учениците, които
е учил, си спомнят и говорят за него с голямо
уважение.
Още в ранната есен
на 1948 г. внезапно напуска работа и изчезва от селото, без да се
обади на никого. След
пет-шест месеца бащата разбира, че синът му
се намира във Военновъздушното училище

в Долна Митрополия.
Отива да го види, но
той отказва свиждане.
Постъпил е правилно,
защото най-вероятно
чрез декларация, като
вече пълнолетен, се е
дистанцирал от родителите си, тъй като те са
обвинени за врагове на
народната власт. Характеристиката му, която е
била написана от селските управници, е щяла да му провали кариерата. Малко е вероятно
да се е молил за помощ
от някой партиен лидер, защото той никога
и на никого за нищо
не се е молил. Всичко е
постигал със собствени
сили. Не обича да говори за себе си, но и не
иска да го хвалят.
През отпуската си на
последната година на
обучението си в Долна
Митрополия се появява
в Горно Абланово млад
и строен курсант в униформа на летец - самият Борис Цанев. Цялото

село е във възторг. В
Горно Абланово се е
появил авиатор, нещо
непознато за селото.
Тогава местните управници го канят в общината, задават му въпроси и си дават вид, че
не са попречили за реализацията му. Борис
Цанев завършва Военновъздушното училище с пълно отличие
и множество награди
от командването. Разпределен е в авиационен полк във Враждебна. Проявява се като
отличен летец. Тогава
не остава незабелязан
от командването при
сформирането на група от млади летци за
обучение в Съветския
съюз на реактивни самолети. Завършва успешно обучението си.
Разпределен и лети
на почти всички летища. Говори се, че при
тренировъчен полет
със самолета си е ми-

нал под мост, за която
смелост е разжалван.
Друг път, прелитайки
над селото, бил пуснал писмо… Обучил
е стотици летци, които
го помнят и уважават,
но той не желае да го
тачат и хвалят. Сега, вече на преклонна възраст, прекарва дните
си в мрак поради ослепяване, но отново е
горд и непоклатим, нито за миг не губи кураж.
И ако по някакъв начин
тези редове му бъдат
прочетени, ще се ядоса
най-вече на този, който
ги е написал. Такъв си
е и така ще бъде запомнен. В началото на
селото е поставен на
пиедестал боен самолет, който да напомня
на хората, които идват
в Горно Абланово, че в
това село се е родил и
израснал един достоен
български орел.
Пенчо ЦаНЕв,
с. горно абланово
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Радости и болки

ПОдадена ръка
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сПОделете с нас

Бялата Приÿтеëката ми
лястовичка живее в ад

Т

я кацна на „жиците” – МБАЛ „Христо Ботев” във Враца, най-бедния регион
на ЕС, Северозападна
България! На 17 август
т.г. в „Бърза помощ”
по спешност бях посрещната от един колектив начело с началника им. Те – лекарите и медицинските
сестри, за кратко време направиха необходимите изследвания:
скенер, рентген, кар-

диограмата ми направи лично началникът
на „Бърза помощ”. Той
ме изслуша и прегледа внимателно, обадиха се на началника
на Нервното отделение (НО) д-р Вероника
Лещарска. С изследванията ме приеха в НО
и веднага ми включиха система, която ежедневно през 5-те дни
включваха и изключваха. Благодаря на главния лекар на „Бърза

помощ” и на колегите
му от прекрасния човеколюбив колектив гаранция, че наистина
бялата лястовичка на
многобройните болни
от Врачанския регион
е кацнала за спасение!
Колективът на НО с
началник д-р Лещарска, д-р Горанова, д-р
Ванкова, д-р Тодорова
и медицинските сестри и санитарките работят в прекрасен колектив от жени лекари в тежките условия
на икономическа криза. Те ми напомнят
за съветските фронтови лекарки героини през Втората световна война.
Чрез нашия любим
вестник „Пенсионери”

им желая здраве и сили. Те от своето здраве подаряват живот и
здраве на тежкоболните. Те са герои в
мирно, но икономически тежко време! Как
живеят семействата
им, те си знаят. Затова призовавам всички
от Врачанския регион
масово на протест в
защита на болницата.
От мизерията стигнахме до рекордна смъртност. Да помогнем на
болницата да живее за
народа така, както ленинградчани 3 години под обсада спасиха града герой, символ на родолюбие за
човечеството на планетата Земя.
Ц. М., оряхово

Длъжни ли са децата да гледат родителите
си? И да, и, не! Зависи от много неща. Искам
да ви споделя съдбата на моя приятелка, която е около 50-годишна и живее в Бургас. От
няколко години тя се разболя от рак. Знаете
колко страшно е това заболяване. Продължава да ходи на химиотерапия, наскоро резултатите й се влошиха.
Същата приятелка живее в огромен апартамент заедно с 90-годишната си майка, която е
много егоистична. Има непрекъснати претенции за какво ли не. Жалкото е, че въобще не
се интересува от заболяването на дъщеря си.
Вдига скандали за незначителни неща. Прия-

Да се запознаем
Пиша ви по повод писмото на Я.
Я. от Стара Загора, публикувано в бр. 34, със заглавие „Човек може да живее и сам”.
С тази госпожа бих искала да се запознаем – аз
също съм от Стара Загора, ако тя няма нищо
против това. За разлика от нея аз не мога да
се похваля, че съм като нея.
Нямам приятелки, които да са
ми по сърце. Може би защото не съм
родена в този град. Но се чувствам като
дърво без корен, особено откакто изгубих преди време съпруга си. Надявам се тя да прочете

тези редове и да ми се обади. Ако
ли не, да е жива и здрава. Оставям телефон за връзка:
0895/695595. Очаквам в
нейно лице да получа
не само приятелство,
но дори и повече – да
сме като сестри.
А на вас, които с този прекрасен вестник се
грижите за нас, пенсионерите, желая здраве и да ни
държите духом силни и пълни с надежди. Благодаря и успех!
с уважение: Д. к., стара Загора

телката ми живее в един ад. Не само че с това
заболяване е поела всичко – пазарува, готви,
чисти и всичко останало, но е и непрекъснато
хокана. Чувства се зле не само заради здравословното си състояние, но и от отношението
към нея на родната й майка. Стигна се дотам,
че след един пореден скандал майка и я изгонила от общия им дом.
Сега тя живее на квартира и продължава да
се лекува. Не мога да разбера що за родител е
майка й? Мисля си, че ако приятелката ми остане жива, едва ли ще се грижи за майка си след
такова отношение. И според мен ще бъде права!
силвия ПЕТкова, Бургас

съвети на ПсиХОлОга

Какво искат мъжете?!

Предполага се, че когато имат
сериозна интимна връзка, мъжът
и жената споделят не само чувствата, но и ежедневните си преживявания. В много случаи обаче
мъжът внезапно става егоцентричен, дистанциран и незаинтересован от това, което половинката му
прави или чувства. И то естествено се отразява на жената. Тя става неспокойна, чувства се ненужна, нежелана и си задава безброй
въпроси, лутайки се в неведение
какво се случва.
И така, питала ли си се какво
точно искат мъжете в една връзка
и по-специално какво иска твоят
мъж? Какви са малките му скрити желания и тайните, които дори и той самият намира за трудно да изрази на глас или да обясни? Чудила ли си се защо мъжът
ти сякаш се затваря емоционално
за теб и те отблъсква от връзката, вместо да те кара да се чувстваш добре?
Веднага ще забележиш разликата, ако той не държи ръката ти или
не ти се обажда толкова често като
преди или дори моментите, в които
не те поглежда, а те подминава, ся-

каш си част от инвентара. Е, добре,
да се опитаме да потърсим отговорите и начините, по които бихме
могли да елиминираме проблема.
Не е казано, че ще се получи при
всеки, но със сигурност би могла
да опиташ още един вариант, за да
откриеш отговора, който търсиш.

Мъжът има нужда да чувства,
че е център на вниманието. Това
не означава, че трябва да се превърнеш в негова покорна роби-

ня или да изпълняваш всичките
му хрумвания и желания. Просто чрез действията и реакциите
ти спрямо връзката ви можеш да
се научиш как да го караш да се
чувства, сякаш е центърът на твоя
свят.
Основната причина, поради която мъжете „изключват“ жените и
се дистанцират е, страхът. Да, причината може да те изненадва, но
е добре известен факт, че мъжете, които се
страхуват
да станат
прекалено зависими, твърде нуждаещи се, ще
отблъснат
жената, за
да
оставят малко
свободно
пространство
помежду ви.
Той може
да чувства,
че ви обича, но в същото време се страхува
да задълбочи прекалено отноше-

нията, страхува се да бъде необходим и желан – фактори, показващи, че ти очакваш много повече от връзката ви.
Мъжът, който се страхува, със
сигурност ще остави някаква емоционална дистанция помежду ви
и ти ще почувстваш точно това.
Другата причина, която кара мъжете да се отдалечават от
връзката, е тежестта, която чувстват, когато жената има нужда от
тях. Това, което изненадва много
представителки на нежния пол и
в същия момент никой мъж няма
да си признае, е, че той ще се отдръпне, защото се чувства прекалено необходим, а ти или семейството изисквате прекалено много от него.
Мъжът трябва да усеща малко
свобода в живота си, място, където ще се чувства важен и ще бъде
себе си, без да се налага винаги да
прави нещо за теб или заради теб.
Може и да ти е трудно да промениш нещата, но поне можеш да
се опиташ да скъсиш дистанцията във връзката ви, като помогнеш на половинката си да се чувства по-свободен и по-спокоен в
живота си.
Продължава в брой 42
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ÊÀËÎÔÅÐ
наш ревностен читател от калофер се обажда в редакцията с
настоятелната молба да пишем за неговия град. този родолюбец,
над 90-годишен, желае да запознаем читателите с българското свято градче, за да не забравяме историята, а познавайки я, да вървим напред. изпълняваме молбата му, а годината на Ботев е още
един повод да разкажем за калофер. ето разказа на кап. Хр. джуров.
Много българи чрез
това, което са чели за
Христо Ботев, знаят за
съществуванието на
Калофер, който е родният му град. А какво представлява като
град, ще се постарая
да ви запозная.
По предание на старите калоферци той е
основан по времето на
турското робство от Калифер войвода. Откъде
се е появил този войвода обаче, няма известия. В средна Корнидица последен пада под турско робство
град Звониград (или
Звъниград). Той се е
намирал между стръмни хълмове по течението на Бяла река, обрасли с древна гора. След
дългата отбрана силите на отбраняващи-

те се намалели и те решили да напуснат града. През гората прехвърлили жените, децата, имуществото и животните в местността,
където сега се намира
Калофер.
Градът е разположен по двата бряга на
река Тунджа. Обграден
е от хълмовете Кошовете, Св. Никола, които са засадени с борови
гори. На север извисява снага най-високият
връх на Стара планина
– връх Ботев. Река Тунджа извира в местността Паниците. По нейното течение се намират
красивите местности
Паниците и Св. Кирик.
Защо се нарича Алтън Калофер. Според
ферман на султан Мурат отрядът на Кали-

фер войвода се назначава да пази прохода за преминаване на
Балкана. Да не плащат
данъци. Турци да не се
заселват в града. Предоставят му се редица
права и облаги. Отрядът е пазел от Сопот
до Казанлък. Ето част
от правата: Бременна
туркиня да не преминава през града, за да не
роди. Когато се налага
да преминават турци,
те да си предават оръжието и да го получават
на другия край на града. Да разковават петалата на коня, за да не
смущават жените. Подковачниците на двата
края на града все още
стояха до 1956 година.
След 1804 г. до Освобождението започва
просперитетът на гра-

да. Този период се нарича "златен век" и тогава
започват да го наричат
Алтън Калофер. Находчиви калоферци са успели да станат снабдители на турската армия.
Всичко това е давало
възможност на чорбаджиите и тежките търговци да строят училище
и да наемат най-добрия
учител по това време даскал Ботьо Петков.

Интелектуалното ниво на населението се
е вдигало с годините.
След освобождението
Калофер дава на България Екзарх Йосиф
Първи, двама министър-председатели и 5
министри. Академици 10 души. Професори и доктори на науките – 23, генерали 15
души, полковници - 50
и двама капитани първи ранг.
Над всички обаче се
издига величествената
фигура на Христо Ботев - поет и революционер, борец за народна свобода. В града и
околностите му се развива туризмът. В неговото землище се намират природните красо-

ти: Юмрукчал (вр. Ботев), Пръскалото, хижа
"Рай", Големия и Малкия купен и природният феномен Джендема.
Калоферци си обичат града. Където и
да се намират, правят
всичко възможно на 2
юни, за коледуване и
Йордановден да бъдат
в Калофер.
Комплексът с паметника на Христо Ботев
бе построен основно
с доброволния труд
на всички калоферци.С
две думи балканджиите са си балканджии,
където и да работят и
където и да се намират.
капитан първи
ранг и к. д. п.
христо ДЖУров

Ìàíàñòèðúò „Ðîæäåñòâî Áîãîðîäè÷íî” Как брюкселската дантела

Калоферският мъжки манастир
„Рождество Богородично“ се намира на около 6 км северно от града.
Манастирът всъщност е девически
(от 1954 г.), но по традиция се нарича „мъжки“ за разлика от друг манастир, който се намира в самия град
и носи името Калоферски девически манастир.
За възникването на тази обител
и нейната най-ранна история няма
почти никакви сведения. Повечето
са легенди и предания. Според една от най-разпространените Калоферският мъжки манастир възниква в землището и в близост до мястото на старославния средновековен Звъниград. Но големият културен и духовен подем на този град
бил спрян от османските нашественици, които в края на XIV в. го изравнили със земята.
Макар че нишката на старото духовно познание изтънява, тя не се
скъсва. Няколко века след страшния
погром в околностите на новооснования Калофер и в близост до някогашния Звъниград възниква мъжка
света обител. Според братя Шкорпил това става през 1606 г. Преданието продължава с една интересна подробност: Металическият кръст
от църквата „Св. Богородица“ в разорения Звъниград е пренесен в новопостроения мъжки манастир и е поставен над светия олтар на църквата му. Заслуга за това има игуменът
Кесарий, а видният калоферски възрожденец Димитър Паничков, посе-

щавайки манастира, вижда кръста и
сам свидетелства за това – на него било отбелязано с букви „1530 г.“
По време на размирните кърджалийски времена (края на XVIII началото на XIX в.) Калоферската мъжка
обител споделя съдбата на многото светини из българските земи. Вероятно манастирът е опустошен и
при следващото кърджалийско нападение през 1804 г. Веднага след
това с възстановяването на обителта се заема калоферецът йеромонах
Памфо. Делото подкрепят и жителите на околните села. Старата черква
е възстановена, но този път по-голяма и по-представителна. Едно скъпо
евангелие било подарено от руската
царица Екатерина.
По време на Руско-турската освободителна война (1877 – 1878 г.), когато Калофер е изпепелен, Калоферският мъжки манастир както и много други християнски светилища е
отново разрушен от турците до основи. Наскоро след Освобождението, през 1881 г., наново е възобновен. Тогава върху основите на стария храм е издигната днешната манастирска черква. Неин строител е
уста Генчо Кънев от Трявна. Един от
големите благодетели на манастира
е калоферчанинът Христо Недялков
Бракалов (1856-1905. През 1954 г. в
манастира са настанени монахини
и е превърнат в девически, какъвто
е и днес. Но въпреки това по традиция продължава да се нарича Калоферски мъжки манастир.

Днес сме в обятията
на Брюксел и това се
смята за огромно „цивилизационно” постижение. Но калоферци
отдавна са били там –
от Брюксел дантелата
е пренесена в България в началото на 20
век, и то не къде да е,
а в Калофер, където я
внася Елисавета Караминкова.
Калоферската дантела се плете върху цилиндър, направен от
плат и напълнен с пресовано сено или дървени стърготини, закрепен на специален
статив. Използват се
малки совалчици, които представляват мънички вретенца с намотани конци.
Но да се върнем в
Калофер – по време на
Руско-турската война
(1877-1878 г.) градчето
е опожарено и в разруха. Хората са без поминък и само дантелите на жените осигуряват препитание на фамилиите. Калоферките
плетели, а търговците
продавали изделията
им извън пределите
на България. Традицията зорко се пазела, а
занаятът се предавал
от майка на дъщеря,
от баба на внучка. В
общото дело се включили и мъжете, които
изработвали от дърво
совалките.

стана нашенска
След Освобождението жителите на Калофер решили да съберат пари и да пратят
няколко момичета в
Брюксел да изучат занаята. Събраните пари обаче стигнали да
бъде пратено само едно, което заминало не
за чужбина, а в София,
в тогавашното Художествено-индустриално училище (днешната Художествена академия). Това е Донка

вали около 1800 жени, а първата преподавателка е именно
Донка Шипкова. През
1933 г. Дантеленото
училище било закрито и на негово място
било отворено Земеделско училище. В него се запазили само
2 паралелки, в които се изучавало плетене. След като и те
били закрити, изработването на дантели
се пренесло изцяло в

Шипкова. Двегодишния курс Донка Шипкова завършила за
една година, дипломирала се и се върнала
в родния град.
През
септември
1910 г. в Калофер се
открило първото и
единствено в България Дантелено училище. В следващите години в него се обуча-

домашни условия.
Днес в училище
"Иванка Ботева" има
свободно избираем
предмет - плетене
на калоферска дантела. Всяка година
на 15 август се прави празник на дантелата. В читалището
пък е създаден златен фонд от калоферски дантели.
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Гюрга Пинджурова неповторимата трънчанка

З

амисляли ли сте
се кои са първите популярни
изпълнители на български народни песни след Освобождението в България? Кои
са сред първите гласове, звучащи в ефира на Българското национално радио? Несъмнено ще откриете
имената на изпълнителя от Северняшката
фолклорна област Борис Машалов; певицата от Тракия Атанаска
Тодорова и, разбира
се, славеят на шопската и трънска песен
Гюрга Пинджурова.
Гуга, както я наричат съвременниците й, е родена на 18

април 1895 г. в град
Трън. Тя е шестото
дете на дюлгерина
и умел гъдулар Гюро Пинджуров и на
съпругата му Тонка.
Майката често пеела
песни на децата си, това става и причината
Гюрга да се увлича
по музиката от много
ранна детска възраст.
Още в прогимназиалния клас учителите й
виждат голям певчески потенциал в младото момиче.
Дарбата й не остава скрита, съдбата за
щастие я среща с известната оперна прима Христина Морфова. Възхитена, певицата настоява пред

родителите й да пуснат
момичето да учи в София. Така с нейна помощ
през 1917 г. Гюрга Пинджурова постъпва в новооткритото Държавно музикално училище.
Пинджурова завършва
с отличие първия випуск на училището. Благодарение подкрепата
на Христина Морфова
тя печели стипендия и
заминава да учи оперно
пеене в Пражката консерватория.
Въпреки възможността за оперна кариера в
чужбина младата певица се завръща в България. Става учителка по
пеене в трънското село
Лялинци, до което по това време се стига само
с кон след няколкочасова езда. През този период се омъжва за аптекаря Иван Тричков (който
е и добър цигулар), ражда му и две деца.
Песента съпровожда делника и празника
на Гуга. Още една съдбоносна среща се оказва решаваща в живота
й. На гости на трънски
юрист пристигат директорът на Българското
национално радио – Сирак Скитник, Петко Стайнов и Ана Каменова. Те
случайно чуват Пинджурова да пее. Предлагат й
да започне работа като
солистка в радиото, където по това време песните се изпълняват на
живо. Така през 1935 г.
певицата и семейството

й се местят да живеят в
София.
Гюрга Пинджурова
става редовен участник
в програмата на радиото. Изпълнява предимно
песни от Трънския край,
но обработени за нея – с
народно и оперно звучене. Акомпанират й фолклорна група „Тракийска тройка”. Емблематични за времето са и участията й
всяка неделя в Детския час на радиото.
Участията на Гюрга
в национален ефир
радват децата с любимите им песнички и дават наслада
за ухото на по-възрастните й слушатели.
През 1939 г. са
записани първите й
плочи. След 9 септември 1944 г. Гюрга
Пинджурова развива голяма концертна дейност заедно
с други народни изпълнители в България и в чужбина. Запомнящи се остават
участията й в Москва и в Белград, завършващи с бурни
овации и приканване за още и още нейни изпълнения.
С прекрасния си плътен глас Гуга придава
живот на тежките жетварски, битовите и хумористични песни от
Трънския край. Записите й в Националното радио са повече от 80 на

Добърските баби
„Живите човешки съкровища“
Екип на Националния исторически музей стана свидетел
на добре запазен и
все още практикуван
традиционен сватбен
обичай - изработка на
сватбено знаме в село
Добърско, Разложко,
както и на други интересни обичаи и обреди, характерни за
региона.
Проучванията бяха
част от първата етнографска експедиция в с. Добърско на
Националния исторически музей (НИМ).
Групата на Добърските баби, създадена преди повече от
60 г. и вписана през
2012 г. в Националната система на „Живите
човешки съкровища”
като "Добърски баби

- пазители на традиционния обред „водици", бе сред основните акценти на проучването. Екипът успя да
запише различни песни, изпълнявани от
самодейците, и да се
запознае с
цялостната
история на
групата и
на нейните членове.
Специалисти от НИМ
изследваха
традиционното облекло и неговите промени през годините.
Документирано бе
цялостното изпълне-

ние на групата пред
туристи и начинът,
по който самодейците представят своя

от местната народна
традиция се откриват
почти във всеки дом.
Друг важен ак-

фолклор и традиции.
Освен като сценично
облекло, използвано
от бабите, елементи

цент при проучването бяха традиционните обичаи и обреди,
характерни за село-

брой. Много от тях се изпълняват и до ден днешен. Сред най-популярните й музикални произведения остават: „Гугутка гука в усое“, „Попей
ми, Янке ле, невесто“,
„Омиле ми, Ягодо“, „Чича рече да ме жени“, „Море, Рада носи кован колан“, „Страхил войвода“,

„Стоян през гора вървеше“, „Казвай, хайдут Велко“, „Хей, поле широко”,
„Взехме се две сирачета“, „Пушка пукна”, „Ой,
Димитро ле”.
През 1951 г. Гюрга Пинджурова получава Димитровска награ-

да, това е най-висшето държавно отличие
на Народна република България за принос
в областта на науката,
изкуствата и културата.
През 1969 г. е удостоена
със званието „Народен
артист” заради любовта
на почитателите й и заслугите й към народната музика.
В скромния
й дом на ул.
„Иван Асен”
в София Пинджурова често събира приятели. Посреща ги скромно, но винаги с
добро настроение и много
песни. Казвала:
„Сбрамо се, съга да попоемо”.
Тези нейни думи остават като завет сред
близките й, а и
към всички нас
– да помним и
пазим българските народни
песни.
През 1971
г. съпругът на
Гюрга Пинджурова внезапно
умира. Загубата му съкрушава певицата. Няколко месеца
по-късно, на 10 ноември 1971 г. тя си отива
от този свят от инфаркт.
Близки до нея твърдят,
че издъхва с песента
„Омиле ми, Ягодо” на
уста.

то. Цялостно бе документиран празникът
в чест на св. Илия от църковните служби до задължителния
курбан, провеждан в
близката местност,
носеща името на светеца. Записани бяха
вярванията и множество устни разкази на
хора от с. Добърско,
свързани със светеца
и празника.
Екипът
имаше шанса да присъства на
интересен
традиционен сватбен
обичай - изработката на сватбено знаме, запазен
и практикуван в селото и региона. Наричано "феругвица", то
е задължителен елемент от сватбената обредност.

Сред целите на
експедицията беше и
проучването на оброци и местности, разположени в землището на с. Добърско. Бяха посетени и заснети оброчните местности Гергева църква, Атанасова църква и Петрово въже
с останки от средновековни сгради, "Св.
Илия" със запазен оброчен камък от 1885
г. и др.
Бяха изследвани
и записани легенди,
предания и истории,
разказвани в селото
и свързани с църквата "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат". Десетки устни
разкази, свързани с
историята и бита на
селото, с поминъка
на хората, с елементи от традиционната
култура и тяхното запазване и приемственост, интерпретиране
и представяне, бяха
записани и документирани на терен.
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Ëþбима свекърва
Всички сме наясно
колко деликатни са отношенията снаха - свекърва. За една майка е
трудно да приеме, че
в живота на сина й вече има друга жена, и то
на по-важна позиция от
нея. Защото тази жена
споделя леглото, живота, страховете и надеждите му. Разбира се, че
на майката е отредено
винаги да е номер 1 в
неговото сърце, но в определен етап от живота
това място се дели с още
една жена.
За да не разваля връзката със сина си, свекър-

вата трябва да е дипломатична и да преглъща
дори когато е убедена,
че е права. Защото от
скандали и дрязги със
снахата няма полза, а само негативи. Всяка бъдеща свекърва ще трябва да разтвори обятията
си за любимата на своя
син. Бъдете готова за този момент, дори ако още
не е дошъл и сте млада.
Внимавайте и не правете грешки, след които
отношенията ви може
да замръзнат.
 Всяка свекърва мисли, че снахата иска нейния съвет. Наистина ли

вярвате, че тази млада
жена няма да поиска съвет, ако й потрябва такъв? Не дразнете лъва
с излишни съвети и препоръки, а ги запазете за
момента, в който някой
ви ги поиска.
 Вярва, че връзката
със сина й ще е същата
и след сватбата. Би било
хубаво, но уви, няма как
да стане. Той вече има
друга жена в живота си
и нейното мнение е найважно за него.
 Опитва се прекалено много да е мила. Може би най-дразнещото
нещо в поведението на

свекървата е това привидно мило отношение,
което личи, че е изкуствено. Дръжте се нормално. Ясно е, че снахата не ви е много по
сърце и тя го знае. Съвсем достатъчно би било просто да сте учтива
към нея и добра.
 Критикува снахата пред сина си. Това е
грешката, която може да
изиграе лоша шега и да
развали завинаги отношенията със сина ви. Ако
се възползвате от всеки
случай, когато те са скарани, да му натяквате за
избора, вместо обектив-

но да отсъдите кой е
прав, кой е крив, знайте, че той няма да ви
го прости. В момент на
слабост споделя личните си проблеми, а вие
жестоко се възползвате да критикувате другата жена в живота му.
След като се сдобрят

обаче, не
се учудвайте,
че изведнъж и двамата
са охладнели към вас.
 Предлага да помага с домакинската работа или с възпитанието
на децата. За една жена
няма по-неприятно нещо от конкуренция. Не
го забравяйте!
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Това са малката черна рокля, чантата Шанел, перлите, изчистените линии
в дрехите и в дизайните на парфюмните бутилки на Шанел №5 и необикновените й бижута. В основата на модата на
Шанел е самият й живот, който продължава да служи като вдъхновение за цяло поколение дизайнери и художници.
Габриел Боньор Шанел се ражда в
приют за бедни на 19 август 1883 г. (зодия Лъв). Има две сестри и трима братя.
Родителитей живеят в крайна бедност.
Майка й умира, когато Коко е 12-годишна, малко след това баща им ги изоставя. Децата са настанени в дом за
сираци в католически метох.
Именно там Коко се научава да
шие. Когато навършва пълнолетие, напуска
манастира и постъпва като шивачка в местен
цех, а в свободното си време
пее в кабарета.
В този период от живота си Шанел се запознава с
изключително богатия Етиен Балсан.
Освен към пари той има вкус и за жени и удоволствия. Благодарение на него Коко забравя за мизерията, вкусва от
живота на богатите и навлиза в хайлафа на тогавашното време.
Свикнала да не стои без работа и да
създава нещо, тя започва да прави шапки за своите нови богати приятелки.
Така се разкрива новаторският й вкус
и дамите бързо се влюбват в нестандартните шапки, които създава. Хитрата Коко бързо се усеща, че има шанс
да бъде независима, напуска имението
на Балсан, нанася се в апартамент в Париж и стартира постепенно бизнеса си.
Веднъж, без да иска, изгаря къдриците си, което налага да се подстриже късо. В ерата на култа към дългите
гъсти коси това е било равно на скандал, но Коко смело и гордо носи късата си прическа, като постепенно тази мода се налага и сред други жени.
Икономическата обстановка след Първата световна война и наближаващата
Втора световна война благоприятства
за бързото налагане на дрехите на Шанел. Жените нямат възможност да си
шият тежките рокли с толкова много
плат и дантела по тях, а, от друга страна, и не искат – новите модели им дават
много повече възможност за свободни
действия и движение. Коко смело налага късите поли, тънките ризи, нанизите с перли, дългите цигарета и красивото сако. Именно това сако – с тежки

златни копчета и прави линии, се превръща в запазената марка на Шанел.
Тя обича да се обгражда от хора,
за които знае, че ще й бъдат полезни.
Твърди се, че е имала връзка с композитора Игор Стравински, като дори тайно го е финансирала с пари, за да поставя произведенията си. По-интересно обаче е, че колкото и да се харесват
дрехите на мадмоазел, тя не може да
спечели истински уважението на аристократите и място сред тях. Те не могат да преглътнат буржоазническото
си разбиране, че просто тя е шивачка
с избодени и загрубели от работа ръце.
Не се занимава с изкуство, като музика или
рисуване, а шие, за да
се изхрани.
Това обаче не притеснява Коко. Тя много добре знае коя е
и какво цели. Първа сред дизайнерите
създава свой собствен парфюм – „Шанел 5”. Ароматът е верен на стила й – различен от всичко, което се предлага до момента. Парфюмът е
съчетание от различни миризми, а до
този момент са се продавали еднородни аромати. Коко нарежда да се пръскат пробните като маркетингов трик
за повече продажби. Разбира се, стратегията е успешна. С избухването на
Втората световна война затваря бутиците си, тъй като вярва, че не е време
за мода. Премества се да живее в хотел
„Риц“, където прекарва 30 години – до
смъртта си. Коко нарича хотела „свой
дом“, без значение, че притежава апартамент над магазина си на ул. „Камбон“
31, както и вила на френската Ривиера.
Последната представена колекция
е от 1934 г. 20 години по-късно мадмоазел решава, че е време да се завърне към модата, и показва новите
си модели.
Поради връзката си с германския
офицер и шпионин Ханс Гюнтер фон
Динклаге, благодарение на когото остава в „Риц“ по време на окупацията, парижкото общество приема хладно ревюто. За сметка на това американците
са луди по Шанел.
Коко Шанел умира от сърдечен удар
на 10 януари 1971 г. на 87-годишна възраст в апартамента си в хотела. Погребана е в Лозана, Швейцария, а върху
надгробната й плоча са изобразени
пет лъвски глави. Тя никога не сключва брак. Запитана защо не се е омъжила за богатия, влиятелен и влюбен в
нея херцог на Уестминстър, тя отговаря: „Имало е много херцогини на Уестминстър, но само една Шанел!“

ЖЕНиТЕ НаДЖивЯваТ МъЖЕТЕ. оказва се, че по целия свят
жените живеят средно от 5 до 10
години повече от мъжете. Предимството им е, че обикновено
развиват сърдечно-съдови заболявания около 70 и 80 г., докато
при мъжете рискът настъпва в 50те и 60-те. освен това мъжете са
по-склонни да се занимават с увреждащи тялото неща. Например
за тях е по-вероятно да пушат, да
ядат по-богати на холестерол храни, да пренебрегват стреса.
ЖЕНиТЕ сЕ УЧаТ По-ДоБрЕ. въпреки че показват еднаква степен
на интелигентност с момчетата,
момичетата се трудят по-здраво.
За тях е по-вероятно да се радват на ходенето на училище и да

Д

ревната система
за здраве и дълголетие Аюрведа ни
предоставя всички инструменти за запазване
на младостта, но три от
традиционните аюрведични методи може да
превърнете в част от
ежедневието си.
 Здравословното
хранене включва консумирането на много салати. Суровите зеленчуци не са преработени и
съдържат вода, което ги
прави по-трудно
смилаеми в сравнение с варените. Според Аюрведа всичко трябва
да става с лекота,
а варените зеленчуци спестяват излишните за стомаха усилия за преработването й. Ако
консумирате много
салати, препоръчително е да го правите отделно от останалата храна (например да не се
ядат едновременно супа и салата), и
то на последно място. Салатата трябва
да е последната стъпка от
менюто, което сте консумирали.
 Случвало ви се е да
се събудите сутрин и само едната ви ноздра да е
запушена, а с другата да
дишате без проблем. Но
двете ноздри не са еднакви. Според Аюрведа вся-

имат желание да изкарват добри
оценки. Тази мотивация се отразява на усилията, които влагат, а
те пък – на по-добрите оценки. а
човекът с най-високо IQ според
рекордите на гинес е жена.
ЖЕНиТЕ иМаТ По-силНа
иМУННа сисТЕМа. Макар мъжете да не понасят игли, за жените е по-характерно да мрънкат, че „направо умират” при някоя болежка.
Но това е само въпрос на мрънкане – жените имат по-добра
имунна система. има няколко
хипотези защо жените имат посилен имунитет от мъжете, някои от които се свързват с ролята на естрогена за подсилването й, както и на х-хромозомата.

Красиви с Аюрведа
ка от ноздрите отговаря
за различни части от тялото ни. Лявата ноздра е
свързана с охлаждането,
с енергията, докато дясната се отнася до мъжката и слънчевата енергия в
тялото ни, която включва
и смилането на храната.
Ако дясната ноздра сутрин е блокирана, означава, че храносмилане-

то не работи правилно
– вероятно предишния
ден сте яли твърде тежки храни или сте вечеряли скоро преди лягане. Така храната не може
да бъде добре обработена от стомашно-чревния
Страницата подготви

тракт и се образуват токсини. Това води до наддаване на тегло и загуба
на енергия. А непрекъснатото лошо храносмилане е причина за бързото
остаряване на организма.
В случай на често запушване на дясната ноздра сутрин може да консумирате по-леки храни и
да пиете топла вода или
билков чай. Регулирането на храносмилането
ще възвърне енергията
и жизнения ви тонус.
Много хора смятат,
че Аюрведа пази тайната на вечната младост. В
действителност съществува лекарство, което съдържа етерично масло от
нийм. Това е дърво, познато още в древна Индия
и притежаващо много полезни свойства. Едно от
тях е особено полезно за
възстановяване на кожата - етеричното масло. Ето
защо е добре да го включите в своите ежедневни
ритуали за красота. Може да разбъркате около
12 капки етерично масло
от нийм в малко масло от
кокос. Тънък слой от тази смес може да втривате в кожата, което е чудесен начин за превенция
срещу процесите на стареене.
Наталия ГЕНАДИЕВА
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ÒÓÐØÈÅнÎ ÂÐÅÌÅ
много от нас са израснали по
времето, когато от края на август до края на октомври повечето български семейства се
отдаваха на усилено приготвяне на зимнина - кисели краставички, печени чушки, доматен сок, вездесъщата лютеница, всевъзможни туршии, компоти, сладка, рачел и, разбира
се, перлата в короната – бидон
с кисело зеле.

Ëþòèâà ëþòåíèöà
Продукти: 5 кг червени чушки капии, 2,5 кг патладжани, 2,5 кг моркови, 10
малки люти чушки,
1/2 ч. ч. счукан чесън, 50 г сол, 10 г
смлян черен пипер, 1-1,5 компотен буркан (800
мл)
доматено
пюре, 500 мл олио
Приготвяне:
Опечете и обелете патладжаните и чушките (изчистете ги от семките). Залейте ги с
малко оцет и ги оставете да прес-

Ëþòåíèöà áåç âàðåíå

Продукти: 5 кг червени
чушки, 3 кг патладжани, 1 кг
моркови, 3 глави чесън, 2 ч. ч.
олио, сол, оцет, магданоз
Приготвяне: Обелете опе-

Ìúðçåëèâà òóðøèÿ

тоят няколко часа. Сварете морковите, след което смелете всички
зеленчуци в машина за месо. Посолете ги, добавете останалите подправки и смления
чесън. Добавя се и
доматеното пюре
заедно със сгорещеното олио. Сместа се разпределя в
бурканчета. Във всяко
се слага по 1 люта чушка,
леко цепната на кръст. Бурканчетата се затварят и лютеницата
се стерилизира 20-30 мин.

Продукти: моркови,
карфиол, чушки (зелени
и червени), зелени домати, зеле, целина, захар,
оцет, сол, аспирин. Няма
правилни и грешни пропорции - сложете от това,
което обичате най-много.
Приготвяне: Нужен ви
е 3-литров буркан, в който
наливате оцет до долния
ръб, прибавяте 4 с. л. сол,
4 с. л. захар и 4 аспирина.
Зелето се нарязва на голе- чуци може да слагате цели.
ми парчета, карфиолът съЗаливате с вода догоре
що, а всички други зелен- и затваряте с капачки. Раз-

Ïúëíåíè êàìáè ñúñ çåëå è ìîðêîâè
Продукти: 6 кг
камби, 2 кг накълцано зеле, 1,5 кг настъргани моркови, 2
глави целина (с листата), накълцани, 200
г сол, 250 г захар, 1 л
оцет, 200 мл олио, 5 г
черен пипер на зърна, 6 зърна бахар
Приготвяне: Сложете оцета,
олиото, солта, захарта, черния пи-

чените чушки, почистете ги
от семената и ги нарежете на
лентички. Запечете леко патладжаните, обелете ги и ги нарежете на кубчета. Настържете на едро морковите, счукайте чесъна и нарежете магданоза. Посолете, сипете оцет на
вкус и разбъркайте. Пак с леко
разбъркване добавете врящото олио на два-три пъти. Сипете в буркани и стерилизирайте 10 минути.

пер и бахара да кипнат. Към тях прибавете почистените от дръжките и се-

мето камби и ги оставете да се
попарят. Извадете ги и сложете
в маринатата морковите, зелето и целината.
Оставете да престоят така едно денонощие. След това напълнете камбите с отцедените
зеленчуци и подреждайте камбите в големи буркани.
Долейте ги с маринатата, затворете ги и ги съхранявайте
на хладно.

клащате
бурканите добре
и ги обръщате
на вестник за една нощ,
за да видите дали са захванали
здраво.
Ако на сутринта вестникът е сух, прибирате на
хладно.

зåëåíà ëþòåíèöà
Продукти: 3 кг зелени домати, 3 кг зелени чушки, 400 мл олио, 1 връзка магданоз, сол на вкус
Приготвяне: Доматите се подреждат в
тава, изпичат се, обелват се и се пасират
или претриват в хаванче. Чушките се изпи-

Ïàðåíè êàìáè
Продукти: 8 кг червени
камби, 2 л вода, 2 л оцет,
250 г сол, ½ ч. ч. захар, 1
ч. ч. олио, черен пипер, дафинов лист, листа целина,
3 глави чесън, по 6 аспирина на 3-литров буркан. Количествата са достатъчни
за 4 трилитрови буркана.
Приготвяне: Сложете
водата с оцета, солта, захарта и олиото да заврят.

Измийте камбите и ги надупчете с игла. Пуснете ги
във врялата саламура, докато променят цвета си.
Оставете ги заедно да се
охладят. След това наредете камбите в 3-литровите буркани плътно, добавете между тях листа целина и почистени скилидки чесън.
Залейте ги със студена-

Êðàñòàâè÷êè ñ àñïèðèí
П р о дукти за
буркани
от 720 до
800 мл: 3
кг корнишони, 2
глави лук,
1 връзка копър,
500 мл оцет - до резката на всеки буркан, 250 г
сол - по 1 с. л. на буркан, по 1 с. л. на буркан захар, 20 зърна черен пипер, 10 зърна бахар, по
2 аспирина на буркан
Приготвяне: В почистените и измити буркани сложете оцет до резката по 1 с. л. захар
и сол, 4-5 зърна черен пипер, 1-2 зърна бахар
и по 2 таблетки аспирин на буркан и разбърквайте. Разпределете нарязания лук и копър и
подредете краставичките. Залейте с вода и затворете плътно. В продължение на 7 дни обръщайте бурканите и ги дръжте на хладно място.

та марината и оставете да
престоят 2-3 дни.
Отново сипете маринатата в дълбок съд, сложете я да заври и след като

изстине, залейте бурканите втори път. В буркан се
слагат по 6 аспирина и се
затварят с капачки, без да
се стерилизират.

аëæèðñêà ñàëàòà
Продукти: 3 кг червени и зелени чушки, 3 кг патладжани, 1 буркан доматено
пюре, 1 ч. ч. нарязан чесън, 1 ч. ч. захар,
1 ч. ч. оцет, 2 ч. ч. олио, сол на вкус
Приготвяне: Опечете чушките и ги обелете, като отстраните семките и дръжките. Патладжана също опечете и заедно с
чушките го нарежете на ситно. Сипете зе-

ленчуците в голям съд, добавете към тях
чесъна, буркана доматено пюре, захарта,
оцета, олиото и сол на вкус. Разбъркайте
много добре, напълнете в буркани, затворете ги и стерилизирайте за 20 минути.

чат, обелват се и се нарязват на много ситно. Олиото се загрява в тенджера и зеленчуците се изсипват. Когато лютеницата остане само на мазнина, се прибавя магданозът. Зелената лютеница се разсипва в буркани, които се стерилизират само 5 минути.
След отваряне може да поднесете лютеницата със счукан чесън.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Ñïåöèàëèòåò ñ ïàòëàäæàíè

Продукти: 4 кг обелени
и нарязани на колелца по
1 см патладжани, 2 кг чушки сиврия, нарязани на колелца, 300 г нарязани на
пръстенчета чорбаджийски чушки, 2 глави обелен

и нарязан на ситно чесън,
1 връзка магданоз
За маринатата: ½ литър
олио, 1/2 литър оцет, 0,250
г захар, 3 с. л. сол
Приготвяне: всички продукти за маринатата се слагат да заврят, след което по
малко се слагат патладжаните. като сменят цвета си,
се изваждат, след това чушките и накрая чорбаджийските. след смяна на цвета се изваждат и се слагат
в голям съд (без маринатата), поръсват се със ситно
нарязания магданоз и чесъна, объркват се и се слагат в буркани.
варят се 5 минути за затваряне на капачките.

3.X. - 9.X.2018 г.
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Íàé-èçóìèòåëíèòå öâåòÿ
Продължение от бр. 38

Удумбара (Youtan Poluo)

Удумбара е едно от най-интересните растения на света. Смята се, че

Венериното пантофче е също така
и в списъка с най-скъпи цветя в света.
Заради това и е защитено от закона.

Цвете труп
(Amorphophallus titanum)

Повечето от вас със сигурност са
чували за цветето труп. Това е най-голямото и най-миризливо цвете в света. При цъфтеж се разнася миризма

цъфти веднъж на 3000 години. Според
древни будистки текстове разцъфването на растението е знак за прераждането на Буда. Може би заради това му отнема толкова много време...
Удумбара изобщо не прилича на
цвете. Растението е изключително
малко и произвежда миризма на сандалово дърво. Откривателят на това
цвете е фермер от Китай. Удумбара
може да се види в Китай и Корея.

Венерино пантофче
(Cypripedium calceolus)

Венериното пантофче е рядък член
от семейството на орхидеите. Намира
се най-вече в Лондон, но може да се
открие и в други части на Европа. Това, което прави венериното пантофче
рядко, е комбинацията от жълто и лилаво. Почти 3/4 от цветето е жълто, а
останалата част е лилава.

на гниещо месо. Това цвете може да
се открие само в по-ниските гори на
Индонезия. То цъфти само веднъж на
всеки 30-40 години.

Äà ïîäãîòâèì ðîçèòå
çà çèìåí ñúí
Краят на октомври – началото на ноември е времето, през което трябва
да се погрижим да подготвим розите за зимен сън.
За целта ни трябват:
градинска пръст, сухи
листа, дървени стърготини, елхови клонки, пясък,
угнил оборски тор. Преди затрупването на рози-

те трябва да се извърши
есенната резитба.
Отстранете неузрелите
стъбла, а останалите леторасти скъсете на височина
около 20 – 30 см от терена.
За бордюрните рози височината трябва да бъде – 15
– 20 см. Катерливите рози трябва да се отстранят
от подпората, да се изре-

жат счупените или изгнили клонки и да се почистят от листата. След това се
усукват с връв, привеждат
се към земята и внимателно се връзват към кукички
на терена. За затрупването им може да използвате
сухи листа и клонки.
Щамбовите рози трябва много внимателно да

се огънат към земята, след
което се покриват с едър
пясък или клонки. Издънките също се покриват с
почва или листа.
Когато загърляте с почва около розата, трябва
да отстраните падналите
листа и изрязаните клонки, тъй като спорите на
гъбични заболявания ка-

то например брашнеста
мана се запазват и зимуват в растителните остатъци. Така напролет много бързо могат да се разпространят върху младите леторасти. Ако покривате розите с оборска тор,
уверете се, че е достатъчно добре угнила, тъй като в противен случай може да предизвика изгаряне на леторастите, понеже
отделя топлина.
За розите, отглеждани
в саксии, не е необходимо
да осигуряваме зимен покой. Те могат да продължат да се развиват през зимата, стига да има благоприятни условия за това.
Нощните температури не
бива да падат под 10 градуса и трябва да се осигури обилна светлина – добър вариант е остъклена
тераса или слънчева зимна градина. Ако все пак с
настъпването на зимния
сезон розите започнат да
растат тънки и с по-дълги от нормалните междувъзлия, това е признак, че
светлината не им е достатъчна.
В такъв случай поставете растенията в хладно помещение с температура 0
– 5 градуса, за да преустановят растежа си.

Листото на цветето труп расте на
височина от 6 метра. Външната му
част е зелена, а вътрешната - тъмночервена. Тъй като е много рядко, ботаническите градини, където то расте, предимно в Суматра, са защитени от закона.

Нефритена лоза
(Strongylodon macrobotrys)
Нефритената лоза е рядко цвете от семейството на граха и фасула. Тя може да се намери само
в тропическите гори на Филипините. Цветето има формата на щипка и може да достигне до 3 метра.
Цветът на
т о в а
к р а с и в о
цвете
варира
от синьо до
светлозелено.
Тъй като понякога
нефритената лоза бива
опрашвана от
прилепи, тя
показва завидни
светлинни качества през нощта – ще
бъде красива гледка със сигур-

ност. Това, което прави цветето
рядко срещано, са естествените
опрашители и непрекъснато променящите се условия на околната среда.

Червена мидълмист
(Middlemist red)

Красивата мидълмист в червено е най-рядкото познато ни цвете в света. Изненадващо е, че само два екземпляра са останали в
света – в новозеландска градина
и във Великобритания.
Цветето е кръстено на откривателя си Джон Мидълмист, който
донася това удивително растение
от Китай през 1804 г. След това
мидълмист изчезва напълно от Китай и изненадващо се отглежда в
градините на Лондон. Цветето изглежда като роза. Правят се дългогодишни изследвания от ботаници в търсене на растителни видове, които да са свързани с мидълмист в червено.

Çàïî÷íàõà ñëàíèòå

Работата в
градината сега придобива малко по-особена
важност, едно, защото
през месеца настъпва
благоприятният момент
за изпълнението на някои практики, и друго,
защото бързото влошаване на времето налага
да не се пропускат слънчевите часове. в зеленчуковата градина основна грижа си остава
прибирането ни реколтата, защото не е изключено сланата да свърши
тази работа вместо нас.

През втората половина на месеца следва да
се приберат и кореноплодните зеленчуци
(моркови, ряпа, кореновидна целина и др.),
които не се боят от сланата. Макар че някои кореноплодни растения
като моркови, пащърнак могат още да останат в земята. Изваждайте само при нужда. Отгоре покрийте със слама.
Така ще затоплите растенията при по-студени
сутрини.
От подобаващи гри-

жи се нуждаят зелето
и карфиолът, а който
иска да има зелен чесън още в ранна пролет, трябва да го сади
през октомври - по-рано по високите планински места и по-късно в
равнината. разсадете
салатките в лехите. При
нужда покривайте през
нощите растенията. Събирайте растителни остатъци в компостер.
Прекопайте след това и
внесете бавнодействащи калиеви и фосфорни торове.

ÎÊÎÏÀÂÀÉÒÅ ßÃÎÄÈÒÅ

Благоприятният срок за засаждане на ягоди, започнал през септември,
продължава и през
октомври. Трябва да
се има предвид обаче, че засаждането
им през втората
половина на месеца води до рискове
от измръзване през
зимата. По това време се окопават старите ягоди, като леко се загърлят, започва и засаждането на малините. в края на месеца е добре да се изкопаят дупките за засаждане на дръвчета, за-

щото листопадът скоро
ще свърши. Настъпва и благоприятният момент за
вкореняване
на резници от
касис и други
видове френско грозде, а
истинското то вече трябва да е обрано
и периодично да
се следи как протича ферментацията или съхранението му в
прясно състояние.
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Президентът е прав - Нелицеприятно огледало
смяна на системата
Прав е президентът Радев, че самоцелното правене на избори не е решение. Защото претенцията "стани да
седна" не носи
реална промяна. Нужна е
смяна на системата. А това означава
едно - демонтаж на вредното статукво
на неолибералния глобализъм. Статуквото не са Борисов, ГЕРБ, Нинова,
БСП, кметът, филанкишията... Статуквото е именно системата, установена от
неолибералния глобализъм - със "свободната" търговия,
която поробва държавите в полза на
корпорациите; с ерозията на националната държава в полза на безконтролна и
безотчетна наднационална бюрокрация,
излъчвана от елитите, а не от народите; с джендър идеологията, която ерозира социокултурния
код на човечеството, налагайки силово
чрез социално инженерство стереотипите на едно малцин-

ство като универсална
социална норма... Това е днешното статукво. Или си срещу него, или го подкрепяш.
Партийните етикети са
без значение.
Това е истинският и
същностен идеологически разлом! Останалото е мимикрия и неспособност от отделните дървета да се види гората. Малките сюжети са без значение.
Важна е голямата картина! Защото без да нарисуваме нова голяма
картина, няма никакво значение дали си
слагаме ляв или десен партиен етикет, дали сричаме "социални" или "консервативни" лозунги и пристрастия. Все едно - това

крепи статуквото.
Национална държава, конституция.
Това иска
да анихилира неолибералния глобализъм,
който
е
превзел
леви и десни партии
на статуквото. Всеки изминава своя
път в осъз
наването
на вредите от това статукво. Щом
от инструмент за
реализация
на
идеи една партия
се превърне в механизъм за консумация на власт и
субсидии и за назначения на партийния апарат и
роднините в администрация, държавни и общински
бордове, тази партия се превръща в
част от статуквото и е неспособна да донесе промяна. Статуквото
на неолибералния
глобализъм трябва да бъде разрушено. За да я има
България!
Борислав ЦЕКОВ

Излезе от печат поредната книга на Иван
Стойчев „България в Европейския съюз 20072016”. Авторът, който
дълги години живя в
САЩ, не престана да се
интересува от развитието на България в годините на така наречения преход. В новата си
творба от 100 страници
той анализира състоянието на страната от момента на приемането й
в Европейския съюз до
2016 г. Базира се изцяло
на статистически данни
за страните от съюза по
брутен вътрешен продукт, по потребление на
населението, по заплащане на един работен
час, по производителността на труда, по вноса и износа.
България бе приета в
Европейския съюз, когато се унищожи цялата
социалистическа индустрия и модерното селско стопанство. Докато Чехия съхрани своята държавна индустрия
и при приватизацията
продължи да произвежда това, което произвеждаше при социализма, съхрани и модерното си селско стопанство. Сравнение между
двете държави показва
огромната разлика по
брутен вътрешен продукт. Ако през 2007 г.
Чехия е имала 138 303
млн. евро брутен вътрешен продукт, то през
2016 г. той вече е 176
564 млн. Брутният вътрешен продукт на Бъл-

гария през 2007 г. е само 32 449, а през 2016
г. - 48 129 млн. евро.
Разликата е доста показателна.
Авторът ни въвежда и
в заплащането на труда.
И независимо че много
от европейските държави крият колко точно
плащат на хората, заети
в производството, става
ясно какво получава работникът в Люксембург
за един час работа –
43,3 евро, а нашият - 4,6
евро. Веднага става
ясно колко много
сме изостанали.
И в а н
Стойчев
с неопровержими факти
и цифри
показва
защо България е на
дъното в
Европейския съюз и сякаш няма
перспектива за догонване поне на Румъния, където
работещият вече получава по 5 евро на час.
Достатъчно е да вникнем в статистическите данни за страните от
Европейския съюз, за да
видим едно нелицеприятно огледало за България, която по всички
показатели е на дъното.
Авторът
обяснява
защо след 12-годишно

Как ни унищожават

От стр. 1
Всъщност това е оценка
за пълния успех на стратегията за ограбване на България от Запада. Ограбването на най-ценното й
– хората. След като опоскаха всичко друго тук, та
дори бъдещите ни приходи под формата на концесии и приватизация на ренти, комунални услуги и пр.,
финалната ликвидация на
България означава да изсмучат и всички хора. Защото на Запад хора, и то бели хора, възпитани и образовани, са доста нужни… И
това, което става, е не толкова по вина на България,
колкото на целенасочена
западна политика, която
да принуди населението
на България да емигрира.

Да иде там, там да работи,
там да плаща данъци и там
да „разрежда“ нахлуващите небели малцинства.
Знаете ли как стана
всичко? Стана с измами и
илюзии, с лъжовна идеология, която ни спуснаха преди повече от четвърт век.
Много цинично постъпиха – показаха ни витрината и ни казаха да ги слушаме какво да правим, за
да станем като тях. Но не ни
казаха, че това, което трябва да правим, е именно за
да не станем като тях. Лъжци и мошеници бяха западняците. Днес го виждаме. При това виждаме го не
само ние, а дори най-успелите в Източна Европа, които като резултат не се различават много от нас.

Спуснаха ни виртуални ценности като „демокрация“, „човешки права“,
„приватизация“, „либерализъм”. С ясното съзнание, че те ще допринесат
за разрухата. А от разрухата следва и емиграция. На
народа му омръзна да живее в мизерия, да гледа само простотии ежедневно и
да не може да мисли за бъдещето. И се изнася. И къде? При онзи, който е причинил всичко това именно
за да се изнесе.
Концепцията на „отвореното общество“ е лъжовна и вредна концепция при
сливане на неравностойни
общества. Как да спасиш
бедното общество, когато има чисто технологични и икономически срокове за забогатяване? Трябват примерно 10-15 години усилена работа, за да
се поизравни стандартът.
И вместо този процес да се
организира, включително
с някакъв тип ограничения
срещу емиграцията, вместо това просто се отварят

границите и народът изтича. Богатият получава наготово кадрите и уменията
на бедния. А бедният дори
се гневи на собствената си
държава, че тя е виновна.
А то тя е жертвата. Но не е
само това. Дори да допуснем, че трябва да оставим
хората свободно да се движат и да не ги ограничаваме, дори тогава няма всички да се изнесат. Ако обществото има ясна визия накъде върви и какво прави,
много хора ще останат. Не
всички се мотивират само
от текущите разлики в доходите. Гледат се и други
фактори. Гледат се дори
чисто патриотични подбуди. И обществото може да
оцелее, макар и понесло
тежки загуби като хора.
Само че западната стратегия беше предвидила и
това. Икономическата доходна „помпа“ беше основният механизъм. Но за да
не би случайно по други
причини нещо да оцелее
и на негова база да се възроди държавата, взеха се

мерки всичко, което е възможно, да се разруши.
На първо място беше ни
наложен абсурден неолиберален модел, който гарантира максимално възможно забавяне на икономиката. Т.е. ако ще трупаме богатство, да става найбавно.
На второ място, заляха
ни какви ли не неправителствени организации и
западни съветници, които
съветват за какво ли не, но
всичко е в една посока – да
ни пречат да се развиваме.
В добавка към всичко
тече и гигантска пропагандна кампания, която
постоянно втълпява колко сме грешни, как нищо
не правим като хората и
как все трябва да бъдем сочени с пръст. Това се осъществява основно от международни институции и
организации, които имат
за цел тотално да дискредитират собствената ни
държава в собствените ни

пребиваване в Лос Анжелис се връща в изпадналата България с
намерение поне с нещо малко нещо да допринесе за измъкването й от тресавището на
бедността. И независимо че има американски паспорт, е решил да
остане в родината си с
българската пенсия, надявайки се, че един ден
тя ще поеме по правилния път.
Интересното и уникалното в
тази книга са убедителните и всеобхватни
статистически
данни.
Важно
значение имат
сравненията с
достиженията на
развитите европейски страни през
разглеждания десет
годишен период. С изложените статистически данни и категоричните анализи и изводи
книгата е полезна и интересна за широк кръг
читатели, а не само за
политици, социолози и
журналисти.
Препоръчвам я горещо на всеки, който не е
безразличен към съдбата на България.
очи. Използва се една характеристика на българина – уважението към чуждото мнение. И това чуждо мнение е впрегнато безскрупулно да руши собствената ни държава.
Просто в България системата с тази пропаганда
върви и това се ползва безмилостно.
Спомнете си, че в началото на прехода ни спуснаха мантрата за чуждите
инвестиции. Нямали сме
натрупан капитал, затова
отвън щели да дойдат инвеститори да ни помогнат.
Добре, пуснахме ги. И какво направиха? Усвоиха вътрешния ни пазар. Купиха
предприятия, с които да ни
доят. Не построиха нови, с
които заедно с тях да печелим. Просто ни изкупиха
пазара. В резултат на това
няколко милиарда годишно нетен доход изтича от
България и това е спирачка за икономическото развитие. Представете си, ако
тези пари се реинвестираха тук!
Е как да не стигнем до
„махам се“ и „писна ми“…
Добри БОЖИЛОВ

Страницата подготви Цветан Илиев

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

5.X. - 11.X.2018 г.
ПЕТЪК, 5 октомври
Сутрешен блок
По света и у нас
100% будни
Култура.БГ
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
История с куче, без куче
Бързо, лесно, вкусно: “Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30

БНТ 2
ПЕТЪК, 5 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 История.bg
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Ай да идем
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
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 Децата на Балканите - с
духовност в Европа
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
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 Шерибейби
1:00 Натисни F1
1:15 Великата авантюра на
Джон Атанасов
1:45 Вечната музика
2:15 Време за губене
2:45 Капри
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
СЪБОТА, 6 октомври
БНТ свят /БНТ 4 /
ПЕТЪК, 5 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 ТУРИЗЪМ.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
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 Ритъмът на сърцето
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 Панорама
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
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 Време за губене
2:10 Панорама с Бойко Василев
3:15 История.bg

40

Най-гледаните

3.X. - 9.X.2018 г.

18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:30
2:00
3:00
4:05
4:20
5:00

Още от деня
Стани богат
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 Лиза Симон
Отвличане
Култура.БГ
100% будни
Дойче веле: Шифт
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

12:30
13:00
14:00
15:00
16:40
17:30
18:00
18:45
19:45
20:00
20:30
20:45
22:55
23:10
0:45
2:25
4:05
4:30
5:00

Бразди
Иде нашенската музик
Вяра и общество
Ана Каренина
Шоуто на Греъм Нортън
България от край до край 7
Извън играта
Планетата Земя 2: Острови
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Кръвни връзки
По света и у нас
Студио “Х”: Шофьорът
По пързалката
Ана Каренина
Туристически маршрути
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

СЪБОТА, 6 октомври
Внимание, роботика
Сийбърт
Бакстър
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
11:00 ТУРИЗЪМ.бг
12:00 По света и у нас

НЕДЕЛЯ, 7 октомври
Неделно евангелие
Внимание, роботика
Сийбърт
Стройковците
Бакстър
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
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 Блян за щастие
14:00 Библиотеката
15:00 Ана Каренина
16:45 Брус Спрингстийн - от
първо лице
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО

6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15

3:45 Япония днес: Красотата
на природата
4:00 Туристически маршрути
4:30 Рецепта за култура
5:30 Духовна обител: Мулдавски манастир

6:05
6:30
7:00
7:45
8:00
8:30
9:00

6:00
6:05
6:30
6:45
7:00
7:45
8:00
8:30
9:00

19:00
19:55
20:00
20:30
20:45
21:15
23:10
23:25
1:25
2:55
4:45

Шоуто на Греъм Нортън
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Да възкресиш шампиона
По света и у нас
Вълчият тотем
Студио “Х”: Шофьорът
Ана Каренина
Вяра и общество с Горан
Благоев

ПОНЕДЕЛНИК, 8 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
112:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
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”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
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
3:00 Репетиция
3:30 “Туризмът
4:00 Метафора: Йосиф Бродски – есеистика
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

Часът на зрителите
Три алюра
Сребристият жребец
Сид – дете на науката
Гимназия „Черна дупка“
Евроновини: Поколението на новото хилядолетие
По света и у нас
Духовна обител: Мулдавски манастир
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Пазители на традициите
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Метафора: Йосиф Бродски – есеистика
Добър ден с БНТ 2
Осми Световен шампионат по фолклор WORLD
FOLK 2018
Селянинът с колелото
Световните градове на
България: Сапарева баня
- началото на началото
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Viva la музика
Списък за убиване
Международен джаз
фестивал Варна 2016:
Bandwagon
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Туристически маршрути
Америка днес
Списък за убиване
Три алюра

НЕДЕЛЯ, 7 октомври
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Сребристият жребец
7:25 Сид – дете на науката
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018
13:30 Днес и утре
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Българите в Албания
15:25 “Туризмът
15:55 Черно-бяло кино: “Земя”
17:30 На опера с БНТ 2: “Мадам
Бътерфлай”
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Четири хиляди и четиристотин
19:00 Младите иноватори
19:30 Наука, практика, успех
20:00 Статус: Непознат
21:30 Оперен концерт на
Красимира Стоянова със
Софийската филхармония
23:10 По света и у нас
23:25 Добър ден с БНТ 2
0:25 Пътешествия
1:00 Viva la музика
1:30 Статус: Непознат

ПОНЕДЕЛНИК, 8 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Децата на Балканите - с
духовност в Европа
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:50 Натисни F1
11:05 Знание.БГ
11:35 125 години в 125 минути:
“Време за градеж”
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Viva la музика
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
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

СЪБОТА, 6 октомври
6:00 Отблизо с Мира
7:00 ТУРИЗЪМ.бг
8:00 Открито с Валя Ахчиева
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Ритъмът на сърцето
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:15 Войната на таралежите
14:30 Едно пътуване
15:00 Откакто свят светува
15:30 ТУРИЗЪМ.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 С филмите на Рангел
Вълчанов: „А сега накъде“ /по повод 90 години
от рождението на режисьора/
22:15 Нощ на звездите
23:55 По света и у нас
0:10 Рецепта за култура
1:00 Вечната музика
1:30 Часът на зрителите
2:00 Репетиция
2:30 Българската епопея - река Драва, Унгария, март
1945
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 7

НЕДЕЛЯ, 7 октомври
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Войната на таралежите
14:25 България от край до
край 7
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 С филмите на Рангел
Вълчанов: „А днес накъде“ /по повод 90 години
от рождението на режисьора/
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Мадам
Бътерфлай”
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
3:45 Денят започва с Георги
Любенов

ПОНЕДЕЛНИК, 8 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
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.BG
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 История.bg
22:00 Младите иноватори
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 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

8:30
9:00
9:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
17:40
18:05
19:00
19:30
20:00
20:30
22:05
22:55
23:10
0:10
0:40
1:40
3:15
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тв програми

Български

23:25
23:30
0:20
1:20
2:20
3:20
4:20
5:05

Зелена светлина
Брат за брата
Култура.БГ
100% будни
Системата
Малки истории
Брат за брата
Още от деня

ВТОРНИК, 9 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
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
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
23:25
0:20
0:35
1:05
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:30

Варненско лято 2018
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Репетиция
Домът на вярата
Младите иноватори
Наука, практика, успех
Часът на зрителите
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2: Етно

1:20
2:20
3:20
4:20
5:05

100% будни
Системата
История.bg
Брат за брата
Още от деня

СРЯДА, 10 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
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
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
23:00
23:25
0:55
1:10

По света и у нас
Открадната съдба
Натисни F1
Знание.БГ

3:35
3:50
4:20
5:05

Дойче веле: Шифт
Туристически маршрути
Брат за брата
Още от деня

ЧЕТВЪРТЪК, 11 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
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
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Марина
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Туризъм.бг
3:30 Библиотеката
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно

ВТОРНИК, 9 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Четири хиляди и четиристотин
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Наука, практика, успех
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
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 История.bg

СРЯДА, 10 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Потомци на Фичето
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Мадам
Бътерфлай”
14:00 60 минути за култура
15:00 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 Насън
1:05 Натисни F1
1:20 Знание.БГ
1:50 60 минути за култура
2:40 5 минути София
2:45 Капри

ЧЕТВЪРТЪК, 11 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 Знаете ли, че...
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:40 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 На опера с БНТ 2: “Катерина Измайлова” от
Дмитрий Шостакович
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 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Написано с кръв
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Капри
4:30 Библиотеката

ВТОРНИК, 9 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
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 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.BG
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 Референдум
22:00 Туризмът №1: Царицата
на Черно море
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
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 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

СРЯДА, 10 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
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.BG
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 Viva la музика
21:30 Арт стрийм
22:00 Наука, практика, успех
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 с Милен
Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ

ЧЕТВЪРТЪК, 11 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
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.BG
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 В кадър
21:25 Бразди
21:55 Репетиция
22:25 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Мотоспорт Екстра
1:45 Наука, практика, успех
2:15 Бразди
2:45 В кадър
3:15 Библиотеката
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ПЕТЪК, 5 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 27
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 29
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
21
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 115
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.19
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” еп.6, 7
01:00 „Друговремец” с.3 еп.11
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”
04:20 „Опасни улици” с.11, еп.
70
05:00 „Приятели”/п./– сериал
bTV синема
Петък, 5 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Смотаняци” – комедия
(САЩ, 1991),режисьор Джим Ейбръхамс, актьори – Чарли Шийн, Кари
Елуис, Валерия Голино
11:15 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
13:15 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:15 „Бременна на 17“ – трилър (Канада, 2016), актьори – Жоси Бисет, Зои
де Гранд Мезон, Роурк
Кричлоу и др.
16:00 „Тарикатите Блум”
18:30 „Невидима зона“
21:00 „Библиотекарят: В търсене на копието”
23:00 „Чудовище” - драма, биографичен
01:15 „Психо“ - трилър, ужаси
(САЩ, 1960), режисьор
- Алфред Хичкок, актьори - Антъни Пъркинс,
Джанет Лий, Вера Майлс,
Джон Гевин, Алфред Хичкок и др.
03:30 „Имигранти” – драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен
Събота, 6 ОКТОМВРИ
06:00 „Крилати същества“
– драма (САЩ, 2008),
режисьор - Роан Уудс,
актьори - Гай Пиърс,
Дакота Фанинг, Маршал
Алман, Джеймс Бадсон,
Кейт Бекинсейл, Форест
Уитакър, Дженифър Хъдзън, Джаки Ърл Хейли и
бтв комеди
Петък, 5 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 „Ричи Рич” - комедия,
семеен (САЩ, 1994),
режисьор – Доналд Петри, актьори – Маколи
Кълкин, Джон Ларокет,
Едуард Херман, Кристин
Еберсол, Чарлс Рос и др.
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”
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 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Ричи Рич” - комедия,
семеен (САЩ, 1994),
режисьор – Доналд Петри, актьори – Маколи
Кълкин, Джон Ларокет,
Едуард Херман, Кристин
Еберсол, Чарлс Рос и др.
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал

Най-гледаните

40

Български

тв програми

3.X. - 9.X.2018 г.

СЪБОТА, 6 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.8, еп. 1, 2
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” – лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Мутра по заместване“
с.3, еп.13
13:00 „Отмъщение по женски”
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
– документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Генезис“
23:00 Мегахит: „Превъзходство” – екшън, фантастика (Великобритания,
Китай, САЩ, 2014), режисьор - Уоли Пфайстър,
актьори - Джони Деп,
Ребека Хол, Морган
Фрийман, Кейт Мара,
Пол Бетани, Килиън
Мърфи, Клифтън Колинс
- мл., Кори Хардикт, Коул Хаузър и др.
01:30 „Смъртоносен изстрел”
- криминален, трилър
(САЩ, 2008), режисьор
- Джон Мадън, актьори
- Мики Рурк, Даян Лейн,
Джоузеф Гордън-Левит,
Росарио Доусън и др.
03:10 „Отмъщение по женски”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2014)

НЕДЕЛЯ, 7 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.8, еп. 3, 4
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Мутра по заместване“
с.3, еп.14
13:00 „Волният Уили: Бягство
от пиратската пещера”
15:00 „Любов извън играта“
17:00 „120 минути” – публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:00 „Папараци“ – телевизионен таблоид
23:00 „Разплата” - драма, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1999), режисьор - Брайън Хелгеланд,
актьори – Мел Гипсън,
Грег Хенри, Мария Бело,
Дейвид Пеймър, Крис
Кристоферсон, Луси Лиу
и др.
01:00 „Градът” – драма, криминален, трилър (САЩ,
2010), режисьор - Бен
Афлек, актьори – Бен
Афлек, Ребека Хол,
Джон Хам, Пийт Постълуейт, Блейк Лайвли,
Крис Купър, Слейн,
Джеръми Ренър, Тайтъс
Уеливър и др.

ПОНЕДЕЛНИК, 8 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 28
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 30
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
22
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 116
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.20
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.7, еп.8,9
01:00 „Друговремец” с.3, еп.12
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици” с.11, еп.
71
05:00 „Приятели”/п./ – сериал
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

ВТОРНИК, 9 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 29
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 31
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
23
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 117
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.21
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.7, еп.10,11
01:00 „Друговремец” с.3 еп.13
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици” с.11, еп.
72
05:00 „Приятели”/п./ – сериал

СРЯДА, 10 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 30
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 32
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
24
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 118
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.22
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.7, еп.12,13
01:00 „Тежки престъпления”
с.4, еп. 21
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици” с.11, еп.
73
05:00 „Приятели”/п./ – сериал
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 11 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 31
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 33
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
25
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 119
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.23
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.7, еп.14,15
01:00 „Тежки престъпления”
с.4, еп. 22
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици” с.11, еп.
74
05:00 „Приятели”/п./ – сериал
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

др.
08:00 „Насмешливо”
10:00 „Тарикатите Блум”
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:30 „Смотаняци” – комедия
(САЩ, 1991),режисьор Джим Ейбръхамс, актьори – Чарли Шийн, Кари
Елуис, Валерия Голино и
др.
15:15 „Нощи в Роданте” – драма, романтичен (САЩ,
2008), режисьор –
Джордж С. Улф, актьори
– Скот Глен, Кристофър
Мелони, Ричард Гиър,
Даян Лейн, Джеймс
Франко, Вайола Дейвис и
др.
17:15 „Библиотекарят: В търсене на копието” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ, 2004), режисьор Питър Уинтър, актьори
- Кайл Маклоклън, Ноа
Уайли, Кели Ху, Олимпия
Дукакис и др.
19:15 „Господин Удкок“ - комедия
21:00 „Библиотекарят 2: Завръщане в рудниците на цар
Соломон” - приключенски
23:00 Премиера в Cinema X:
„Старо момче” - драма
01:15 „Като на кино“ – предаване за кино
02:15 „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 и др.
04:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.3

Неделя, 7 ОКТОМВРИ
06:00 „Господин Удкок“ - комедия
07:45 „Легендата за Херкулес”
- екшън
10:00 „Лятото на Дакота“
11:45 „Невидима зона“ - драма
14:30 „Кръгът“ – драма, фантастика, трилър (ОАЕ,
САЩ, 2017), режисьор
- Джеймс Понсолд, актьори - Ема Уотсън, Том
Ханкс, Джон Бойега и др.
16:45 „Библиотекарят 2: Завръщане в рудниците на цар
Соломон” - приключенски
18:45 „Денят, в който земята
спря” – фантастика
21:00 „Библиотекарят 3:
Проклятието на бокала на Юда” - екшън,
комедия,приключенски
(САЩ, 2008), режисьор Джонатан Фрейкс, актьори - Брус Дейвисън, Боб
Нюарт, Ноа Уайли, Джейн
Къртин и др.
23:00 „Имигранти” – драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен
01:15 „Кутията” – трилър,
ужаси (САЩ, 2009), режисьор - Ричард Кели,
актьори - Джеймс Марсдън, Джон Магаро, Камерън Диас, Франк Лангела, Джеймс Ребхорн,
Джилиан Джейкъбс и др.
03:30 „Чудовище” - драма,
биографичен (САЩ, Германия, 2003), режисьор Пати Дженкинс, актьори
- Чарлийз Терон, Кристина Ричи, Брус Дърн, Лий
Търджисън, Ани Корли,
Скот Уилсън и др.

Понеделник, 8 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
08:00 „Къща от карти“
09:15 „С любов, Роузи” – романтичен, комедия
11:30 „Вътрешна сигурност”
13:30 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:30 „Кутията” – трилър, ужаси (САЩ, 2009), режисьор
- Ричард Кели, актьори
- Джеймс Марсдън, Джон
Магаро, Камерън Диас,
Франк Лангела, Джеймс
Ребхорн, Джилиан Джейкъбс и др.
16:45 „Библиотекарят 3: Проклятието на бокала на
Юда” - екшън, комедия,
приключенски (САЩ,
2008), режисьор - Джонатан Фрейкс, актьори
- Брус Дейвисън, Боб
Нюарт, Ноа Уайли, Джейн
Къртин и др.
19:00 „Нощи в Роданте” – драма, романтичен (САЩ,
2008), режисьор – Джордж С. Улф, актьори – Скот
Глен, Кристофър Мелони, Ричард Гиър, Даян
Лейн, Джеймс Франко,
Вайола Дейвис и др.
21:00 Премиера: „Съседското
момче“ – драма, ужаси,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор - Роб Коен,
актьори - Дженифър
Лопес, Райън Гузман,
Иън Нелсън, Хил Харпър,
Бейли Чейс, Джон Корбет, Кристин Ченоует
23:00 „В земя на кръв и мед”
- драма, романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
- Анджелина Джоли,
актьори - Зана Марианович, Горан Костич, Раде
Шербеджия, Бранко
Джурич

Вторник, 9 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Нощи в Роданте” – драма, романтичен (САЩ,
2008), режисьор – Джордж С. Улф, актьори – Скот
Глен, Кристофър Мелони, Ричард Гиър, Даян
Лейн, Джеймс Франко,
Вайола Дейвис и др.
11:30 „Вътрешна сигурност”
13:30 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:30 „Лятото на Дакота“ – драма, семеен (САЩ, 2014),
режисьор - Тим Армстронг, актьори - Хейли
Рем, Брайън Дечарт,
Глин Термен, Емили Бет
Рикардс, Уолт Робертс,
Кимбърли Уейлън, Ембер
Доун Лендрум, Лесли-Ен
Хаф, Дерик Стрикленд
16:15 „Сладурани“ – трилър
18:15 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1) –
драма, приключенски,
фентъзи (САЩ, Великобритания, 2010)
21:00 „Мъже за пример” - комедия (САЩ, 2013), режисьор - Фишър Стивънс,
актьори - Ал Пачино,
Кристофър Уокън, Алън
Аркин, Джулиана Маргулис, Марк Марголис,
Ванеса Ферлито, Катрин
Уиник и др.
23:00 „Откачалки“ - комедия,
драма (САЩ, Австралия,
2012), режисьор - П.Дж.
Хоган, актьори - Лив
Шрайбер, Тони Колет, Антъни Лапалиа, Каролин
Гудал, Кери Фокс, Ребека
Гибни, Бетани Уитмор,
Сам Кларк и др.
01:30 „Седем часа разлика” –
сериал, с.4

Сряда, 10 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
08:00 „Къща от карти“ – сериал,
с.5
09:15 „Сладурани“ – трилър
11:15 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
13:15 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:15 „Мъже за пример” - комедия
16:15 „Легендата за Херкулес”
- екшън,приключенски
18:30 „Хари Потър и даровете на смъртта” (част
2)” - драма, фентъзи,
приключенски (САЩ,
2011), режисьор - Дейвид
Йейтс, актьори - Домнал
Глийсън, Даниел Радклиф, Ема Уотсън, Рупърт
Гринт, Тимъти Спол,
Хелена Бонъм Картър,
Майкъл Гембън, Алън Рикман, Кели Макдоналд,
Бони Райт, Грег Поуел,
Джим Броудбент, Том
Фелтън, Бил Най, Ема
Томпсън, Кийрън Хайндс,
Ралф Файнс, Гари Олдман, Ивана Линч, Джон
Хърт, Маги Смит, Дейвид
Тюлис, Джейсън Айзъкс,
Брендън Глийсън и др.
21:00 „Умирай умно” – комедия, екшън, криминален
(САЩ, 2008), режисьор
- Питър Сегал, актьори Стив Карел, Ан Хатъуей,
Дуейн Джонсън-Скалата,
Алън Аркин и др
23:15 „Гравитация“ - фантастика, трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Алфонсо
Куарон, актьори - Сандра
Бълок, Джордж Клуни, Ед
Харис и др.
01:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4

Четвъртък, 11 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:00 „Къща от карти“
09:15 „Умирай умно”
11:45 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4
13:45 Премиера: „Къща от карти“ – сериал, с.5
14:45 „Гравитация“ - фантастика, трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Алфонсо
Куарон, актьори - Сандра
Бълок, Джордж Клуни, Ед
Харис и др.
16:30 „Споделено” – комедия
(САЩ, 2013), режисьор
– Никол Холофсенър,
актьори – Джулия ЛуисДрайфус, Лени Лофтин,
Джесика Сент Клер,
Кристофър Никълъс
Смит, Трейси Феъруей,
Тони Колет, Джеймс Гандолфини и др.
18:30 „Откачалки“ - комедия,
драма (САЩ, Австралия,
2012), режисьор - П.Дж.
Хоган, актьори - Лив
Шрайбер, Тони Колет, Антъни Лапалиа, Каролин
Гудал, Кери Фокс, Ребека
Гибни, Бетани Уитмор,
Сам Кларк и др.
21:00 „Смотаняци 2” – комедия, (САЩ, 1993 г.), режисьор - Джим Ейбрахамс,
актьори - Чарли Шийн,
Лойд Бриджис, Валериа
Голино, Ричард Крина,
Бренда Бек, Мигел Ферер, Роуан Аткинсън
22:45 „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
01:15 „Вътрешна сигурност”

04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Неделя, 7 ОКТОМВРИ
06:00 „Барът“ – сериал, с.3
07:30 „По средата“ – сериал,
с.6
10:00 „Уинтър: Историята на
един делфин” – драма
(САЩ, 2011), режисьор Чарлс Мартин Смит, актьори - Нейтън Гембъл,
Хари Коник - мл., Морган
Фрийман, Ашли Джъд и
др.
12:00 „Ричи Рич” - комедия,
семеен (САЩ, 1994),
режисьор – Доналд Петри, актьори – Маколи
Кълкин, Джон Ларокет,
Едуард Херман, Кристин
Еберсол, Чарлс Рос и др.
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Заедно по принуда” –
комедия, (САЩ, 2014),
режисьор – Франк Корачи, актьори - Ана Колуел,
Уенди МакЛендон-Кови,
Тери Крюз, Ема Фурман,
Кевин Нийлън, Джоел
Макхейл, Дрю Баримор,
Бела Торн, Адам Сандлър
и др.
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Барът” – сериал
01:00 „По средата“ – сериал
03:30 „Супермаркет“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

Понеделник, 8 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.4
07:00 „Томас и приятели” – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Българи на три морета”
– забавно риалити
10:00 „Безушко и Двуушка“
-анимация (Германия,
2013), сценарист - Клаус
Баумгарт, режисьори Графиня Майя Роткирх,
Тил Швайгер
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 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Безушко и Двуушка“
-анимация (Германия,
2013), сценарист - Клаус
Баумгарт, режисьори Графиня Майя Роткирх,
Тил Швайгер
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Вторник, 9 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 „Заедно по принуда” –
комедия, (САЩ, 2014),
режисьор – Франк Корачи, актьори - Ана Колуел,
Уенди МакЛендон-Кови,
Тери Крюз, Ема Фурман,
Кевин Нийлън, Джоел
Макхейл, Дрю Баримор,
Бела Торн, Адам Сандлър
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 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Заедно по принуда” –
комедия, (САЩ, 2014),
режисьор – Франк Корачи, актьори - Ана Колуел,
Уенди МакЛендон-Кови,
Тери Крюз, Ема Фурман,
Кевин Нийлън, Джоел
Макхейл, Дрю Баримор,
Бела Торн, Адам Сандлър
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Сряда, 10 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.5
07:00 „Томас и приятели”
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Уинтър: Историята на
един делфин” – драма
(САЩ, 2011), режисьор Чарлс Мартин Смит, актьори - Нейтън Гембъл,
Хари Коник - мл., Морган
Фрийман, Ашли Джъд
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Приятелю, Тед 2“ - комедия (САЩ, 2015), режисьор - Сет Макфарлан,
актьори - Марк Уолбърг,
Лиъм Нийсън, Аманда
Сайфред, Сет Макфарлан
, Джон Слатъри, Сам Дж.
Джонсън, Джовани Рибизи, Майкъл Дорн, Патрик
Уорбъртън, Морган
Фрийман, Джесика Барт
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Четвъртък, 11 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.5
07:00 „Томас и приятели”
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Комиците и приятели”
10:00 „Мечето Йоги” - анимация, комедия, семеен
(САЩ, Нова Зеландия,
2010), сценаристи - Брад
Копланд, Джошуа Стернин, Джефри Вентимиля,
режисьор - Ерик Бревиг,
актьори - Нейтън Кордри, Ана Фарис, Андрю
Дали, Том Кавана, Дийн
Ноусли,Ти Джей Милър,
Андрю Дейли и др.
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Мечето Йоги” - анимация, комедия, семеен
(САЩ, Нова Зеландия,
2010), сценаристи - Брад
Копланд, Джошуа Стернин, Джефри Вентимиля,
режисьор - Ерик Бревиг,
актьори - Нейтън Кордри, Ана Фарис, Андрю
Дали, Том Кавана, Дийн
Ноусли,Ти Джей Милър,
Андрю Дейли и др.
02:00 „Приятели” – сериал

Събота, 6 ОКТОМВРИ
06:00 „Барът“ – сериал, с.3
08:00 „По средата“ – сериал,
с.6
10:00 „Заедно по принуда” –
комедия, (САЩ, 2014),
режисьор – Франк Корачи, актьори - Ана Колуел,
Уенди МакЛендон-Кови,
Тери Крюз, Ема Фурман,
Кевин Нийлън, Джоел
Макхейл, Дрю Баримор,
Бела Торн, Адам Сандлър
и др.
12:00 „Снежната кралица 2” анимация (Русия, 2014),
режисьор – Алексей
Цицилин
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Уинтър: Историята на
един делфин” – драма
(САЩ, 2011), режисьор Чарлс Мартин Смит, актьори - Нейтън Гембъл,
Хари Коник - мл., Морган
Фрийман, Ашли Джъд и
др.
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Барът” – сериал
01:30 „По средата“ – сериал
03:30 „Супермаркет“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

3.X. - 9.X.2018 г.

ПЕТЪК, 5 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”

Канал 3
ПЕТЪК, 5 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

Тв Европа
ПЕТЪК, 5 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
11.10ч. - „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите
18.00 Новини
18.10 Темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите
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

Най-гледаните

40

тв програми

Български

15

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Моят живот“ – сериен
филм /п/
СЪБОТА, 6 октомври
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
12.50 „Виж кой говори” – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Олимпия
Дукакис, Джордж Сегал,
Ейб Вигода и др.
14.50 „Къде покриха Морган?“
– с уч. на Хю Грант, Сара
Джесика Паркър, Сам
Елиът, Мери Стийнбъргън 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 „Орлово око” – с уч. на
Шая ЛеБьоф, Мишел
Монахан, Росарио Доусън, Били Боб Торнтън,
Майкъл Чиклис, Антъни
Маки, Итън Ембри и др.
22.20 „Зов за завръщане” – с
уч. на Колин Фарел, Кейт
Бекинсейл, Джесика
Бийл, Бил Най, Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн и др.
00.50 „Къде покриха Морган?”
– с уч.на Хю Грант, Сара
Джесика Паркър, Сам

Елиът, Мери Стийнбъргън и др. /п/
04.30 „Виж кой говори “ – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Олимпия
Дукакис, Джордж Сегал,
Ейб Вигода и др./п/
НЕДЕЛЯ, 7 октомври
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 „Повярвай в любовта”
– с уч. на Сам Пейдж,
Сара Рафърти, Джеръми
Гуибалт и др.
14.10 „Новата бавачка” - с уч.
на Ашли Уилямс, Сам
Йегър, Хана Черами,
Кийфър О’Райли 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 „Шанхайско слънце” – с
уч. на Джеки Чан, Оуен
Уилсън, Люси Лиу,
Роджър Юан, Ксандър
Бъркли и др.
22.15 „Спектър” – с уч. на
Даниел Крейг, Кристоф
Валц, Леа Седу, Ралф
Файнс, Моника Белучи и
др.
01.15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.50 „Новата бавачка” – с уч.
на Ашли Уилямс, Сам

Йегър, Хана Черами,
Кийфър О’Райли и др./п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 8 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
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/

ВТОРНИК, 9 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
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/

СРЯДА, 10 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
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 11 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
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/

СЪБОТА, 6 октомври
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
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” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива” - извънредно
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/

НЕДЕЛЯ, 7 октомври
06:15 „Интервю с Наделина
Анева” – /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”, избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю с Наделина
Анева” – /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър – коментари
и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
/п/
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина
Анева” – /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 8 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” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения

ВТОРНИК, 9 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” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения

СРЯДА, 10 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, 11 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

СЪБОТА, 6 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин”
10.00 „Документите с
Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно”
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок

НЕДЕЛЯ, 7 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 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
13.25 ч – Прогноза за
времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.

предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ.
предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 8 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
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
15.35 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, 9 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 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар

16.00
16.10
17.00
17.15

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, 10 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
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
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
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 11 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
13.30 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
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.45 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 5 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 Прокудени от бащин
край повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 Класически концерт
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 Фолклорен концерт

Събота, 6 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров

Первый канал (ОРТ)
Петък, 5 октомври
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 5 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!»
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Семён Трескунов, Егор
Клинаев в фильме «Частное
пионерское — 2» (12+)
01:40 Сергей Газаров, Армен
Джигарханян, Наталья Крачковская, Леонид Куравлёв,
Сергей Никоненко в фильме
«Агенты КГБ тоже влюбляются» (16+)
03:10 Василий Шукшин, Николай

Български

тв програми

3.X. - 9.X.2018 г.

събота, 6 октомври
07.00 Дискусионно студио”
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова

неделя, 7 октомври
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за времетоповторение
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - повторение
04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение

понеделник, 8 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
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 „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
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 9 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 10 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 -„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 11 октомври
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
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ - повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“
- повторение
05.00 “Край Босфора“ повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков
Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Куче в джобче - 45 еп.- Анимация
Куче в джобче - 46 еп.- Анимация
Темида - цената на истината - с Нина-Никол Хамилтън
Новини
Модна фиеста - с Мариана
Аршева
Не се страхувай! - с Васил
Василев
Премълчани истини - с
Минчо Христов
При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
Премълчани истини - с
Минчо Христов
Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
Кардиограма - с проф. Д-р
Надка Бояджиева
Бареков и Байрактаров

без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров

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

05:15 Сладка тайна - 27 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 8 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 - 145
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 27 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
02:00 Токшоу
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 145
еп. - Сериал

Вторник, 9 октомври
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 146
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 28 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
01:30 Телепазарен прозорец
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 - 146
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 28 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 10 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 - 147
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 29 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 - 4 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 - 147

еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 29 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 5 октомври
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Криминални хроники - 8
еп. - Сериал
12:00 Политика и спорт - с Иван
Търпоманов
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 144
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 26 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 - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
02:00 Токшоу
03:00 Страници от живота - 144
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 26 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

40

Най-гледаните

12:00
15:00
16:00
17:00
17:15
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:30
01:30
02:00
03:00
04:00
04:45
05:30

Неделя, 7 октомври
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 - 47 еп.- Анимация
17:15 Куче в джобче - 48 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко - Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с проф.
Юлиан Вучков

Чурсин, Тамара Сёмина в
фильме «Два Фёдора»
04:35 «Модный приговор»
05:45 Елена Коренева, Евгений
Киндинов в фильме «Романс
о влюблённых» (12+)
Събота, 6 октомври
Новости
«Романс о влюблённых» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета» (12+)
11:10 Премьера. «Елена Летучая.
Без мусора в голове» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «В наше время» (12+)
16:10 Владимир Высоцкий, Алексей
Петренко, Валерий Золотухин в фильме «Сказ про то,
как царь Пётр арапа женил»
(12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
06:00
06:10
08:05
08:45

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Премьера. Лев Лещенко,
Валерий Меладзе, Леонид
Агутин, Полина Гагарина,
Юрий Антонов, группа
«Любэ» и другие в большом
праздничном концерте «25
лет „Авторадио“»
00:45 Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян в фильме «Суета
сует» (12+)
02:10 Владимир Вдовиченков,
Андрей Мерзликин, Максим
Коновалов, Сергей Горобченко в фильме «Бумер» (18+)
04:05 Елена Коренева, Михаил Боярский в фильме «Сватовство
гусара»
Неделя, 7 октомври
06:00 Новости
06:10 Инна Чурикова в фильме
«Начало»
07:40 «Смешарики. ПИН-код»
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дом.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 К юбилею актрисы. Премьера. «Инна Чурикова. „Я
танцую с серьёзными намерениями“» (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Премьера. Праздничный
концерт к Дню учителя
14:10 «Видели видео?»
15:35 Ольга Мелихова, Игорь
Костолевский, Людмила Гурченко в фильме «Отпуск за
свой счёт» (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:20 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр
22:30 Дмитрий Непальцев, Анна
Чиповская, Светлана Ходченкова, Гоша Куценко, Дмитрий
Нагиев в комедии «Гороскоп
на удачу» (12+)
00:15 Премьера. Юлия Хлынина,
Анна Адамович, Светлана
Устинова, Евгения Крюкова,
Иван Добронравов в фильме
«Купи меня» (18+)
02:05 Марина Неёлова, Леонид
Куравлёв в фильме «Дамы
приглашают кавалеров» (12+)
03:25 Ирина Муравьёва, Владимир Меньшов, Екатерина
Васильева, Валентин Гафт в
фильме «Год телёнка» (12+)
04:45 «Модный приговор»

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 5 октомври
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести.Местноевремя
11:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Пятое измерение
15:10 Морозова. Второй
сезон
17:00 Вести
17:25 Вести.Местноевремя
17:40 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:05 Мой чужой ребенок. Х/ф
00:40 2 ВЕРНИК 2
01:25 Начало. Х/ф
02:50 Каминный гость.
Х/ф
04:20 Андрей Малахов.
Прямой эфир

Четвъртък, 11 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 - 148
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 30 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 - 9
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 - 148
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 30 еп.

Събота, 6 октомври
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время.
Суббота
10:15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Моя любовь –
Россия!
12:05 Пятеро на одного
12:45 Далекие близкие
13:55 Призраки прошлого. Х/ф
15:35 Выход в люди
16:40 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Катькино поле. Х/ф
00:25 Романтика романса
01:20 Личное дело судьи
Ивановой. Х/ф
02:45 Самое главное. Х/ф
04:30 Выход в люди
Неделя, 7 октомври
06:00 Лорд. Пес-полицейский
07:40 Воскресный па-

па. 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
14:50 Искатели
15:40 Билет в Большой
16:35 Можно мне тебя
обнять? Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Дежурный по стране
01:15 Пыльная работа
02:50 Воскресный папа.
Х/ф
04:20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
05:00 Смехопанорама
Евгения Петросяна
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не търпи
сухата кожа

ÎÏÒÈÌÀËÍÀ
ÃÐÈÆÀ ÇÀ Î×ÈÒÅ

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

„Лутеин

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

Комплекс Плюс“

е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!

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

За контакти: вита херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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ухата кожа най-бързо се състарява. Изсъхналата кожа отваря порите за инфекции.
С настъпването на есента
и зимните месеци се увеличават оплакванията на
хората със суха кожа, наблюдава се влошаване на
някои хронични кожни
заболявания.
Около ¼ от хората
имат склонност към развитие на симптомите на
суха кожа. Състоянието
се характеризира с помалко еластична, грапава, залющена и склонна към развитие на инфекции и възпалителни
процеси кожа. Най-засегнатите области са ръцете, подбедриците и лицето, но симптоми могат да се наблюдават по
всички части на тялото и
принципно са придружени със сърбеж с различна интензивност.
Клетките й отчаяно се
нуждаят от хидратация и
подхранване. С течение
на времето, с възрастта
изсушаването става все
по-забележим проблем
и се изисква все повече
внимание.
Грижите за чувствителната кожа започват с
употребата на измиващи
средства, които предотвратяват изсушаването
и дразненето й. Следващата стъпка е използването на емолиенти.
Емолиентите са овлажнители, специално разработени за сухата и сърбяща кожа, които я запазват мека, влажна и еластична. Те се различават
от козметичните лосиони за тяло или кремовете по това, че обикновено съдържат по-малко
дразнещи кожата съставки като ароматизатори и
консерванти.
Овлажняващите свойства на емолиентите зависят от съдържанието на масла в продукта.
Обикновените овлажняващи кремове са с 30%

съдържание на масла, докато липобаза
е единственият крем
със 70% съдържание
на масла. Колкото повисоко е съдържанието на масла в емолиента, толкова по-добри са неговите овлажняващи свойства
(кожата се хидратира чрез предотвратяване загубата на вода
през нея, а не чрез
въвеждане на вода
отвън).
При високо съдържание на масла обаче повечето омекотители се
усещат мазни, лепкави.
При липобаза добрите
козметични свойства и
отличната възприемчивост са постигнати благодарение на технологията на диспергиране на
мастните капчици в помалкото водно съдържание за разлика от мехлемите, където водата се
диспергира в маслото.
Това придава на липобаза козметичните свойства на крем.
липобаза представлява идеално омекотяващо средство за ежедневна употреба при случаи
на изсушаване на кожата при атопичен дерматит, контактен дерматит,
себореен дерматит и други състояния със суха,
десквамирана и сърбяща кожа.
липобаза рехидратира кожата и възстановява нарушената бариерна
функция, заглажда и омекотява грубата, лющеща
се кожа, подобрява защитата на страдащите с екзема срещу дразнители и
алергени, намалява шанса от рецидив. Не съдържа консерванти, ароматизатори и оцветители.
Затова дерматолозите категорично препоръчват липобаза като най-подходящ избор
за: предпазване и грижа
за суха и чувствителна
кожа; като допълнение
към основното лечение
при екзема в острите
фази, намалява нуждата от стероиди; лющещи се псориатични участъци; поддържащо лечение в междупристъпния период при екзема
и псориазис; хора, чиято кожа е изложена на
дразнители (детергенти,
химикали, външни фактори на средата).
Минималната употреба на липобаза е два
пъти дневно (най-добре
да се нанася 3 до 4 пъти

дневно). Особено ефективно е използването
след баня, върху влажна кожа по цялото тяло.
Могат да се използват
големи количества. Няма опасност от предозиране. В периоди на пристъпи (обостряния) нормализира хидратирането
на кожата. По време на
ремисия поддържа нормалното хидратиране на
кожата.

Липобаза
Специална
дермокозметична
грижа за суха и
чувствителна
кожа

Специален дермокозметичен продукт, който
поддържа естествената
защита на кожата

Приложение:
 За поддържане на естествената защита на кожата
 За предпазване и грижа при суха и чувствителна кожа
 Като допълващо средство към лечението на някои кожни раздразнения

Действие:
 Поддържа естествената
защита на кожата
 Оказва положителен
ефект при суха и чувствителна кожа
 Създава защитен филм,
който предпазва кожата
от прекомерна загуба на
влага и запазва оптималното хидролипидно равновесие в повърхностния
слой на кожата
 Засилва хидратирането
на епидермиса
 Намалява изсъхването
и лющенето на кожата и я
предпазва от вредни въздействия
 Тонизира, омекотява и
успокоява кожата и я поддържа в добро състояние

Употреба:

Тънък слой липобаза
се втрива леко върху кожната повърхност 2-3 пъти
дневно.

Предимства:

 Не цапа, не изсушава и
не омазнява кожата
 Не предизвиква образуване на комедони и може
да се нанася на лицето
 Не съдържа ароматизатори, оцветители и
консерванти и рискът от
алергия е минимален
 Лесен за нанасяне, измива се с вода и не замърсява дрехите
 Не предизвиква нежелани ефекти и е подходящ за продължителна
употреба

дистрибутор Борола ООд. За консултация
със специалист се обърнете към клиника
БОрОла, софия 1202, ул. „Цар симеон“ 52,
тел.: +359 2 983 6203, e-mail: office@borola.com.
За по-богата информация посетете
интерактивния сайт www.lekzema.com.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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Симптоми,
че сърцето не
работи правилно
Съществуват редица признаци, които издават, че
имате проблеми със сърцето. Колкото по-навреме
успеете да ги разчетете и обърнете внимание на жизненоважния орган, толкова по-добре.
Болка, която се разпространява към ръката
Много от представителите на силния пол изпитват болка в лявата ръка при проблеми със сърцето.
В същото време жените изпитват болка и в двете
ръце при наличието на такъв проблем. Някои жени
усещат силна болка в лакътя, преди да бъдат застигнати от сърдечен удар.
Подути крака, глезени
Този симптом се среща много често при хората,
страдащи от проблеми със сърцето. Много е важно
да му се обърне подобаващо внимание, и то навреме.
Продължителна кашлица
Мнозина подценяват продължителната кашлица,
без дори да си дават сметка за колко сериозен проблем може да алармира тя. Факт е обаче, че продължителната кашлица може да е сигнал за сърдечни проблеми. Това се отнася особено за случаите, в
които тя е придружена с кръв. Този белег е много
разпространен при наличието на сърдечна недостатъчност. Внезапната загуба на въздух обаче е много
по-сериозен симптом.
Прималяване или загуба на съзнание
Хората, страдащи от сърдечни проблеми, често губят съзнание или пък се стига до прималяване. Когато някоя от артериите е запушена, това блокира до
известна степен кръвния приток и сърцето не може
да изпомпва добре. Ако ви се е случвало да усетите
недостиг на въздух или пък сте имали припадък за
кратък период от време, задължително трябва да се
консултирате с лекар.
Необичайно ниво на тревожност
Редица проучвания сочат, че хората, които страдат от силна тревожност още в младите си години,
са много по-предразположени към сърдечни заболявания. Тревожността може да бъде причинена от
различни разстройства или фобии или пък от високи нива на стрес. Тревожността причинява редица
негативи на сърцето, сред които са тахикардията,
намаленият сърдечен ритъм и повишеното кръвно налягане.
Бледа кожа
Ако кожата ви е бледа и на моменти дори придобива синкав оттенък, това може да е сигнал за нередности със сърцето.

Ñ ДæинДæира Öинк Пиритион пърхотът си „намери маéстора“

Ако решите да обявите война на пърхо-

та, всъщност трябва да се
подготвите за тежка битка с
Malassezia
globosa естествено появяваща се
гъбичка,
която е
причина
за появата на пърхот и други кожни
заболявания при
повече от
50% от населението в света.
П р о блемът засяга толкова много хора,
че учените положиха усилия да разгадаят генетичния й код и успе-

хът им беше голяма победа за науката.
Тази често срещана
гъбичка живее върху
кожата на хората и се
храни с липиди – мастни вещества по повърхността й. Човешкият организъм отделя по естествен път себум и други липиди в областта на
кожата на главата, като
по този начин създава
отлична среда за развитието на Malassezia
globosa. Средностатистическият човек може
да бъде гостоприемник
на до 10 милиона гъбички от този вид. Симптомите на пърхота и себорейния дерматит се
появяват, когато се съчетаят няколко неблагоприятни фактора, но
сред тях задължителни
са наличието на себум
върху скалпа и присъствието на въпросната гъбичка.
Malassezia globosa
амбицира учените да я
разгадават с упоритото си приспособяване

към всякакъв вид препарати, целящи нейното унищожение.
Все пак благодарение на резултатите от
новите изследвания
гъбичката си „намери
майстора“. На пазара се
появи спрей, към който
тя не успява да развие
резистентност и който
я унищожава окончателно, тъй като не просто действа върху нея, а
премахва и причината
за появата й.
ДжинДжира Цинк
Пиритион спрей притежава изразен антимикотичен ефект, найсилен именно срещу Malassezia globosa.
Той унищожава гъбичката, изчиства кожата
и лекува пърхота. Активната съставка Zinc
Pyrithione има противовъзпалителен, антипролиферативен (регулира размножава-

нето на кожните клетки) и имуномодулиращ
ефект. Допълващите
съставки, хидратанти
и емолиенти възстановяват нарушената водно-липидна мантия на
кожата и действат като
естествен овлажняващ
фактор. Емолиентите
предотвратяват загубата на вода, омекотяват,
охлаждат и успокояват.

ДжинДжира
Цинк Пиритион
спрей –
Ефективно
решение при
пърхот

Предназначение:
Подходящ при пърхот. Притежава добро
действие при проблемна, суха и груба кожа на
петите, ръцете и тялото. Успокоява, овлажнява, омекотява и подобрява еластичността

на кожата.
Начин на употреба:
ДжинДжира Цинк
Пиритион спрей се
втрива в корените на
косата след нейното
измиване и подсушаване. Косата се разделя на път, както при
боядисване. ДжинДжира Цинк Пиритион спрей се пръска и
втрива в скалпа. За постигане на максимален
резултат продуктът се
оставя през цялата нощ
и косата се измива на
следващата сутрин. За
разлика от шампоаните
против пърхот ДжинДжира Цинк Пиритион спрей осъществява
продължителен контакт със скалпа.
схема
на приложение:
Всяка вечер до изчистване.
За поддържане – 2-3
пъти седмично.

GinGira® е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация със специалист
се обърнете към клиника БОрОла, тел.: +359 2 983 6203, софия 1202,
ул. „Цар симеон“ 52, e-mail: office@borola.com. За по-богата информация
посетете www.gingira.bg. можете да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒÎÐИß и заболÿваниÿта
на дихателната система

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

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

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

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

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

Уникална комбинация, която се препоръчва
от специалистите по време и след терапия
на различни онкологични заболявания!

Продуктът е напълно натурален и
безопасен - може да се пие и без лекарско предписание. Няма странични ефекти за разлика от химическите таблетки, които предизвикват виене на свят, гадене, повръщане, влошават биохимичните показатели на
черния дроб.
Триактал е сертифициран и препоръчан от лекарите за избавяне от
паразити и подкрепа на организма
по време на онкотерапия в домашни
условия. стимулира секрецията на
храносмилателните жлези; възстановява работата на стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и засегнатите участъци на чревната лигавица; потиска процесите на гниене и

ферментация в червата; ускорява неутрализирането на токсините в черния дроб; освобождава организма
от червеи и другите вредни организми; убива болестотворните вируси,
гъбички и бактерии; притежава противовъзпалително действие; повишава имунитета, включително и антипаразитния; премахва алергичните прояви.
състав:
• Екстракт от зелен орех (8 мг)
• Екстракт от карамфил (200 мг)
• Екстракт от сладък пелин (200 мг)
с какво е уникален ТриакТал
Екстрактът от сладък пелин (артемизинин) унищожава селективно
раковите клетки, без да засяга нормалните. Това е така, защото засяга
само клетки с голямо съдържание на
желязо, каквито са раковите.
Триактал може да бъде полезен
по време на лечение на левкемия и
рак на дебелото черво, гърдата, белия дроб и панкреаса. има противогъбични и антивирусни свойства. в
резултат на това може да се прилага при различни състояния като хепатит в и с, херпес, грип и вирусни
инфекции. има и противовъзпалителни свойства, които са полезни, когато се прилага лечение на възпалителни и автоимунни заболявания, в
това число и множествена склероза.

ТриакТал повлиява:
• функциите на имунната система;
• нормалното производство на тироидни хормани и нормалната функция
на щитовидната жлеза;
• правилното образуване на червени
кръвни телца
и хемоглобин.
Прием:
1
капсула дневно. За
оптимален
ефект специалистите
преп о ръчв а т
3-месечен

прием, но може да започнете да
чувствате някои от предимствата и
подобренията и много по-рано.

Продукта „триактал“ можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/triactal/ или в повечето аптеки в страната.
ÖÅНÀ:

1 бр. х 69 лв. + Áезплатна доставка /Îбùо: 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + Áезплатна доставка /Îбùо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + Áезплатна доставка /Îбùо: 177 лв./
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КРАЙ НА ШУМА В УШИТЕ И ГЛУхОТАТА!
“Медицински доклад на английски учен от кембридж потвърждава, че след дългогодишни
изследвания е открил био-нанотехнологичен метод за възвръщане на слуха за 4 седмици.”

От медицинския доклад
на отолога професор Майкъл Барет (на снимката) се
разбира, че след дългогодишни проучвания и изследвания
е патентовал биологичен нанотехнологичен метод за възстановяване на слуховата способност. Благодарение на тази формула предоставя възможността на пациентите да се премахнат
шумът и пищенето в ушите на 90%, подобрява чуването на високите тонове на 95%, премахва чувството на запушен ушен канал и подобрява комфорта на
чуване на 100%.

ЗНАЧИТЕЛНО
ВЪЗСТАНОВЯВА СЛУХА

“невероятно, но преди 45 години, когато започнах кариерата си, не бих повярвал на това, че с
тази формула ще се възстановят рецепторите и
слухът на пациентите ми”- потвърждава един от
най-добрите отолози (специалисти ушни заболявания) на Обединеното кралство. „Опитът ми, натрупан през годините, ми даде възможност да вникна
в същността на проблема с недочуването, шума
в ушите и загубата на слух. също съм доказал, че
съвременните слухови апарати и усилватели на
слуха не са надеждни, а хората дават хиляди левове. със замисъл и желание да помогна на милиони недочуващи се обърнах към помощта на бионанотехнологията, която въздейства на молекулярно ниво” - вдъхновяващо разказва Майкъл Барет.
”няма значение от колко време имате понижен слух или шум в ушите, това може да се промени и да си възвърнете нормалния слух и комфорта
ви” - уверено споделя откривателят на формулата.
Почти 2 милиона души в цял свят потвърдиха ефективността на тази уникална формула, в това число
около 15 хил. души от България, които са преминали терапията и потвърждават ползите от този метод.

ОТОЛАРИНГОЛОЗИТЕ СА В ШОк!
Показвайки резултатите от терапията на водещите
специалисти “уши нос гърло”, всички те бяха шокирани...
“не можехме да повярваме, че без ползване на слухови апарати може да се постигне подобен ефект”
- споделят отолозите от Англия. “възможно е вечно да
имаме отличен слух, но стига да намерим тайната
на природата и нейните дарове” - категорични са експертите от био-нанотехнологичната лаборатория в Кембридж. Само качествен продукт, съставен от чисти натурални съставки, може да даде бързи и трайни резултати,
стимулирайки организма да реши тези проблеми по натурален път. Съвременната нанотехнология на молекулярно ниво помогна да се създаде уникалният продукт
“стенопран ултра’’.

ПАТЕНТОВАНА НАТУРАЛНА
ФОРМУЛА

Формулата на този продукт е поместена в капсула,
съдържаща 14 активни съставки, които бързо и ефективно възстановяват косъмчевите клетки и рецептори, подобрява кръвообращението и оросяването в
слуховия орган. Възстановява правилното предаване и усилване на трептенията от тъпанчевата мембрана до вътрешното ухо. Това дава възможност да
се отстрани шумът в ушите и да се възстанови слуховата способност и чуваемост. Значително добре бихте чували дори човек, който говори шепотно на няколко метра от Вас.
„Периодът на ползване на препарата зависи от
процента на загуба на слух и причината, поради
която е започнало намаляване на слуха, но преди
всичко препоръчвам 2-месечна терапия на ползване, за да имате пълноценен резултат“ - уверено
съветва професор Майкъл Барет.

посредници и дистрибутори. В момента в България покупката на препарата става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за България.
ваЖНо! само първите обадили се 120 души ще получат продукта на професор Майкъл
Барет вместо 189 лв. само за 55 лв. - опаковка, достатъчна за едномесечен курс на ползване. осигурена е и безплатна доставка до
ваш адрес!
Промоционалната отстъпка
е валидна до 20.10.2018 г.

МНЕНиЯ На хора, ПрЕМиНали ТЕраПиЯТа

“Доверих се на опита на професора и използвах препарата. Слухът ми се обостри и вече чувам внуците
си отлично. Сега се чувствам изключително комфортно и радостен. “
Марин Филипов, 78 г., софия
“В продължение на 10 години шумът в ушите ми
направо ме подлудяваше, а с препарата той изчезна!
Радвам се като малко дете.”
василка Добрева, 62 г., варна
“Въпреки усложненията, които имах в ушите, препаратът ми въздейства положително. Синът ми го
поръча и след 4 седмично ползване чувам ясно и отчетливо всяка една дума.”
Димитър караиванов, 83 г., Пловдив

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ

Понеже технологията за обработка на ценните съставки не е евтина и за да е финансово достъпен препаратът за българските граждани, са избегнати всякакви

сУПер фОрмУла За сърЦе
и кръвОнОсни съдОве
ОТ „ДОКТОР БИОМАСТЕР“!

Всяка година на 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Целта е повече хора по света
да бъдат информирани за
опасността от сърдечни болести и за начините за превенция.
Болестите на сърцето са най-разпространената причина за смърт в света. Тъжната статистика е, че България
е на първо място по сърдечносъдови заболявания в
Европа.
Билковата тинктура "СУПЕР
ФОРМУЛА
ЗА СЪРЦЕ И
КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ"
е един от топпродуктите
на
фирма
“Доктор Биомастер“!
Тинктурата съдържа

екстракт от 21 билки в отлична комбинация – подбрани така, че да подкрепят сърцето!
Приятната на вкус билкова тинктура спомага
за поддържането на нормалния тонус на сърдечния мускул и ритъм
на сърдечната дейност, както и за нормалния тонус на коронарните, мозъчните и периферните кръвоносни
съдове. Повлиява благоприятно сърдечната и мозъчната дейност. способства за поддържане на
нормалната
здравина и
проходимост
на кръвоносните съдове.
Поддържа
нормалната
течливост на
кръвта и циркулацията на

периферната кръв и лимфа. Допринася за поддържане на нормалните нива
на холестерола в кръвта и
за защита на клетките от
оксидативен стрес.
Запомнете: най-малко
80% от преждевременните смъртни случаи от болести на сърцето могат да бъдат избегнати чрез правилна превенция като прием на
подходящи билкови препарати и контролиране на рискови фактори като тютюнопушене, прекомерен прием
на сол и липсата на физическа активност!
Само сега читателите на
вестник „Пенсионери“ могат да се възползват от 15%
намаление в цената на нашия страхотен, изцяло натурален продукт в помощ
на сърцето и сърдечно-съдовата система!
можете да използвате
кОд За ОтстъПка:
„формула15“,
пазарувайки онлайн в
сайта: herbs-doctor.com,
или ако поръчате на
телефон: 02/ 952 34 49.

1 бутилка „супер формула за сърце и
кръвоносни съдове“ съдържа 500 мл
билкова тинктура от 21 български билки (алкохолен концентрат), без захар или
подсладители.
редовна цена: 29,00 лв.
Цена с коДа За оТсТъПка: 24,65 лв.

телефон: 02/ 952 34 49
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Здрави със зехтин
и мед на гладно
Еликсир на младостта,
тайната на дългия живот,
рецепта за вечно здраве и
т.н. – това са все определения за една съвсем простичка, но много ефикасна рецепта, чиято основна съставка е
медът. В нея се съдържат още
лимонов сок и зехтин. Ето и
какво ви е нужно, за да я направите – точното количество на продуктите е по 100
г мед и лимонов сок и 50 мл
зехтин. Всичко това се смесва
в чашка и се разбърква, докато сместа се уеднакви. Тази
приятна на вкус смес се приема всяка сутрин на гладно –
можете да хапвате по една чаена лъжичка всеки ден. След
като сместа свърши, пригответе си нова доза. След няколко дни консумация от сместа ще забележите, че изглеждате значително по-свежи, след като се събудите. Лекът
с мед, лимон и зехтин, ще подобри храносмилането и ще
помогне на организма да изхвърли токсините. Това, разбира се, ще се отрази добре и на кожата – тя ще се изчисти, тенът ще стане по-равен. Благодарение на полезните
съставки, които се съдържат и в трите продукта, имунната ви система ще бъде повишена и ще ви бъде по-лесно
през зимата. Зехтинът помага за детоксикацията на черния дроб, успешно прочиства жлъчните пътища, подобрява и работата на стомашно-чревния тракт, посочват множество проучвания. От друга страна той може да бъде полезен при заболявания на сърцето, освен това е известно,
че възпрепятства развитието на Алцхаймер.
За лимоновия сок едва ли може да се каже нещо ново
и различно. На всеки е известно, че в лимона има много
витамин С, което го прави и изключително подходящ особено за този период от годината.
Съвсем скоро ще се зададе и грипната вълна, а имунната ви система ще бъде много по-подготвена, ако сте я
подсилили с помощта на този домашен лек.
Медът, който се съдържа в рецептата, също е изключително богат на витамини – съдържа витамини от група
В, много витамин Е, К и не на последно място витамин С.
Пчелният мед е сред продуктите, които най-лесно и бързо могат да помогнат на организма след продължително
боледуване.
Внимание! Рецептата не е за хора, алергични към пчелни продукти или страдащи от диабет.

вам без досадната болка и цял ден се чувствам
отлично.

Препоръчвам ви го!
събчо БалкаНски,
горна оряховица

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен
аПликатОр
За всЕки ДоМ

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

От години съм с проблеми в кръста. Шипове,
дискова херния – който ги има, знае за какво
става дума. Обезболяващи, инжекции и какво ли още не… Чувал
бях за акупунктурния
апликатор, но не вярвах, че действа. Ако не
бях го видял в едно телевизионно предаване на
проф. Мермерски, дето
той каза: „Апликаторът
помага”, едва ли щях да
го поръчам.
Откакто ползвам апликатора – всяка вечер
лягам върху него за 1520 минути, сутрин ста-

Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска

Ц
19,9 ЕНа
8л
в.
мускулите и нервите.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com
ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.
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Ñ ÔîðÔëåêñ се чувствам Ïðè ãðèï, âèðóñíè è
прекрасно и тичам след внучката áàêòåðèàëíè èíôåêöèè
Като бях млад, се чудех на чужденците пенсионери, които идват в
България, пълни със сили и енергия,
щастливи така, все едно току що са
навършили 30 години. Ходят ведри
и усмихнати с увереността, че ги чака само добро. И в същото време не
можех да не направя сравнение: мислех си за отрудените лица на българските пенсионери, за изгубената надежда в очите им, за бръчките
по челата, за напуканите ръце и за
гримасите, изкривени от болка и от
отчаяние. Чудех се какво ли ме чака и мен. Къде ли ще отпрати децата ми вятърът? Какво ли ще се чете
в моя поглед някой ден?
Великата Мерил Стрийп казва, че
няма нищо по-хубаво от остаряването, защото не на всеки е дадена
тази привилегия.
Казвам се Румен Иванов и съм на
65 години и не, не ме е страх от старостта. Страхувам се обаче от онази коварна болка в коленете, която
не ми позволява да се качвам и да
слизам по стъпалата, не ми позволява да вървя нормално и изкривява
и моето лице от мъчителна болка.
Страхувам се, че утре няма да мога
да стана от леглото и няма да съм
полезен. Страхувам се, че вместо аз
да се грижа, ще се наложи да се грижат за мен: че няма да съм силният
и способният. Това ли е старостта?
А може би старостта е да позволиш на тези, които до вчера си водил за ръка и си им показвал пътя,
да ти помогнат; да поемеш протегнатата от тях ръка.
Обиколих какви ли не лекари, но
техните инструменти се простираха до нестероидни противовъзпалителни, които не можех да пия, защото имам проблеми със стомаха и
защото знам какво могат да ми причинят. Просто не можех да си позволя. Нима кошмарната болка беше
единствената алтернатива?
Дъщеря
ми
ми
донесе

ФорФлекс. „Тате, моля те, довери
ми се. Това е продукт на растителна основа, 100% натурален, не съдържа никакви изкуствени оцветители и консерванти. Влияе и на болката, и на възпалението. Качеството е гарантирано. Това е отлично
средство за справяне с проблема.
Препоръчват го най-реномирани
специалисти. И на мен ми помогна.
Познавам повечето продукти на пазара и знам, че това е с най-високо
качество. И знаеш ли какво? Освен
глюкозамин, висококонцентрирани екстракти от босвелия и джинджифил съдържа и обич. Истинска
обич... Просто този продукт съдържа обичта на хората, които са го
създали, и силното им желание да
помагат. Познавам ги лично и знам,
че избират само най-качествени суровини, подложени на десетки изследвания и проучвания. Всяка съставка подбират с такова внимание и
любов, че можеш да им се довериш
за всичко, което излиза от ръцете
им. Или просто се довери на мен.“
Не се доверих на Форфлекс, нито на фирмата производител, но се
доверих на дъщеря си, на силното
й желание да ми помогне и да върне усмивката на лицето ми. Доверих
се на обичта на дъщеря ми, на светлината в нейния поглед, на нейната вяра. И слава Богу! Защото след
по-малко от месец нямаше и следа
от ужасната, сковаваща болка. Дъщеря ми ми казва след тримесечен
прием да направя пауза от месец, но
аз не искам изобщо да я чуя. Знам,
че няма никакви странични ефекти.
Чувствам се прекрасно и тичам след
внучката си, берем заедно цветя и
играем в пясъка. Внучката ми носи
моето име и да, щастлив съм и не,
не се страхувам от старостта!
Благодаря ти, ФорФлекс.
Старостта е най-щастливото време от годината!
И защото обичта прави чудеса!

ЗаЩита с каЧествените ПрОдУкти
на „есПара“, австрия
Масло оТ ЧаЕНо Дърво капс. х
30 е природна алтернатива за повишаване на защитните сили на организма през есенно-зимния период. Маслото от чаено дърво е ефикасно противовирусно и противогъбично средство от естествен произход. Прилага
се успешно при простудни, грипни и
възпалителни заболявания, инфекции на дихателната (хрема, бронхит) и пикочно-половата система, гнойни рани, херпеси, дерматити, абсцеси, екземи и други хронични кожни заболявания (акне).
Помага за по-бързо възстановяване при хронична
умора, следоперативни усложнения, по време на и
след химио- и лъчевъздействие. Особено подходящо при гъбични инфекции по кожата, стомашночревния тракт и пикочно-половата система. Продуктът съдържа и масла от пупалка (вечерна иглика)
и облепиха (ракитник), които са богати на витамини и есенциални мастни киселини и подсилват синергичния му ефект.
алоЕ вЕра биорастителен сок 1 литър
е 100% натурален сок без консерванти, оцветители и овкусители от сертифицирано
биологично производство със съдържание
на ацеманан 600 мг на литър. Природен източник на витамини, минерални вещества,
ензими и аминокиселини. Използва се за
повишаване защитните сили на организма,
възстановяване на клетъчната виталност,
поддържане на нормалната микрофлора
в стомашно-чревния тракт. Има слабително, жлъчегонно и стимулиращо обмяната на веществата
действие. Притежава естествен противовъзпалителен ефект. Отразява се добре на хора с кожни проблеми, както и с артрит.
ЧисТ Нос капс. х 50 е синергична
комбинация от лечебни билки, ензими и
калций, подходяща за усилване на съпротивителните сили и общия жизнен тонус на организма, при кашлица и хрема,
придружена със сърбеж, настинки, прекалено отпускане на мускулите на небцето, езика и гърлото, вирусни и бактериални инфекции на дихателните пътища. Действа успокояващо, противовъзпалително, облекчава
болките и подпомага отделянето на секрет при су-

ха кашлица. Засилва отбранителните сили на организма, изпреварвайки с една крачка простудните
заболявания и помага за по-бързото им отшумяване. Ензимите протеаза, липаза и алфа-амилаза улесняват дишането и съдействат за изчистването на
жилавите секрети от носа и околоносните кухини.
Калцият е необходим за функционирането на клетъчните мембрани, за работата на ядрения апарат
на клетките, той спира освобождаването на хистамин, като с това намалява проявяването на алергични реакции, болковия синдром и
формирането на имунния отговор.
сЕМки оТ грЕйПФрУТ натурален билков дестилат 30 мл
Семките на грейпфрута се отличават с особените си антимикробни свойства.
Те обезвреждат както бактериите, така и вирусите
и гъбичките. Спектърът им на активност е много
висок (около 800 бактериални и вирусни щамове
и 100 гъбични щамове), като запазват полезната
чревна флора на организма. Ето защо екстрактът
от семките на грейпфрут е универсално естествено средство за защита и укрепване на имунната система. Основни приложения: бактериални и
вирусни инфекции; гъбични инфекции (Candida);
стомашно-чревни инфекции; паразитни болести.
ЕхиНаЦЕЯ коМПлЕкс натурален билков дестилат 30 мл
от: ехинацея, кисел трън, оман,
коприва, див чесън, шипка и
туя
Ехинацеята има имуностимулиращо действие, защитава производството на имунните клетки
и действа срещу вируси (включително херпесни),
ефективно пречиства кръвта. Комбинацията с кисел трън е особено полезна при умора и изтощение
за повишаване на съпротивителните сили. Оманът
и туята действат противовъзпалително и отхрачващо. Шипката укрепва съпротивителните сили на
организма, а копривата и дивият чесън се характеризират с кръвопречистващото и стимулиращо
метаболизма действие. Основни приложения: укрепване на защитните сили; пречистване на кръвта; при пролетна умора; за възстановяване след боледуване, при стрес.

вносител: “Фармабион плюс” ЕооД,
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg

Чудото, направено по стара билкарска рецепта,
което се бори успешно с подаграта

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

вите, поддържа в добро състояние околоставните тъкани, междуставните пространства и другите тъкани и органи, прави възможно свързването на пикочната киселина
във водноразтворимо съединение, което
се отделя по естествен начин от организма.
Подаграл е високоефективен както при
подагрични кризи, така и при хронична
подагра. Приложим е още при проблеми
в ставния апарат и пикочно-половата система.
Подаграл сЕ ПрЕПоръЧва при хора,
страдащи от:
подагра;
артрози и ошипявания;
хора, предразположени към задържане на пикочна киселина в организма;
болки в ставите, кръста и костите;
ограничена подвижност и скованост в ставите;
отоци.
Състав: Троскот корен, Бял равнец
стрък, глухарче стрък, гръмотрън
корен, Златна пръчица стрък, Мента стрък, синя тинтява стрък, Полски
хвощ стрък.
Мнението на специалиста
д-р Маринов:
„Ако се остави нелекувана, подаграта се развива най-вече поради постоян-

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

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

Продукта Подаграл можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10, както и на интернет страницата
http://tonik.info/podagral/ или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./
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При декубитални рани
 1 с. л. настърган пчелен восък и 1 с. л. бял тамян – загрят на
слаб огън (за да не се запали), счукан предварително наситно. Сместа бързо се прецежда през марля и се държи в хладилник. С получения мехлем се мажат няколко
пъти предварително почистените
с риванол рани.
 Взема се бял тамян – 5 пакетчета, зехтин – 200 мл, бял восък
– колкото орех, истинска дъвка
(сакъз) – 30 г (от аптеката), чист
пчелен восък – колкото орех, 1
средно голяма глава кромид лук.
Зехтинът се затопля леко и към
него се прибавя нарязаният като
за готвене лук. Запържва се до
златисто, след което се изважда
от мазнината. Към нея се прибавя
тамянът, белият восък, пчелният
восък и дъвката. Всичко трябва
добре да се стопи. Разбърква се
много хубаво и се снема от огъня. Пресипва се в друг съд. Съхранява се в хладилник. Използването на този крем дава невероятен резултат.
 (За дезинфекциране на раните): Неголеми рани могат да се де-

зинфекцират като се мажат в края
с чиста марля, напоена със сок от
чесън. Възможни са раздразнения
на кожата, при които процедурата
трябва да се преустанови.
 Взема се козя лой и без да се
пържи към нея се добавя повечко
прясно мляко. След това се слага да ври, докато остане на лойта. Нарязват се парчета от тензух,
според големината на раната, и се
потапят в лойта. След като изстинат, стават като мушамички. Всеки ден се взема по едно парче от
тях и се налага върху раната, същата рецепта може да се използва и за рана от изгорено.
 Взимат се 100 г свинска мас,
10 г боров вазелин, 30 г прополис
(колкото орех), 10-12 цветчета невен. Всички съставки се смесват и
се варят на водна баня. Течността се прецежда през марля и се
оставя да изстине. Раните се промиват с борова вода или риванол,
след което се намазват с получения мехлем и се превързват. Превръзката стои 24 часа и се сваля.
Прави се няколко дни, докато раните заздравеят.

2
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Минало незабравимо
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Çàáðàâåíèÿò çàùèòíèê íà ñåëÿíèòå
140 г. от рождението на александър димитрОв

Д

вадесет и втори
октомври 1921 г.
е печален за жителите на село Горна
Козница, обл. Кюстендил. На този ден на един
от най-острите завои
в Конявската планина
жестоко е убит александър
Димитров,
един от най-активните
зидари на БЗНС и министър на войната в самостоятелното правителство на Александър
Стамболийски. Вестта
за неговата злодейска

смърт разтърсва села и градове. Той тържествено е погребан
в центъра на село
Горна Козница. На
траурния митинг
слово произнася
водачът на БЗНС
и министър-председател Александър Стамболийски, в което дава висока оценка
за обществената
и държавна дейност на своя забележителен сподвижник Александър Димитров, защитаващ в продължение
на две десетилетия в началото на ХХ в. справедливите интереси на земеделските стопани в
България. По-късно горнокозничани увековечават името и делото му,
като поставят паметна
плоча на лицевата страна на новоизградената
църква „Свети Димитър”.
Интересна и поучителна
е житейската съдба на
Александър Димитров.
Роден е в село Слокощница, обл. Кюстен-

дил, през 1878 г. Родителите му са бежанци от
Разложко, след като този
край отново е върнат на
Османската империя по
силата на Берлинския договор. Майката и бащата
на Александър Димитров
умират рано и той остава сирак. С големи лишения и с цената на огромен труд завършва Кюстендилското третокласно педагогическо училище и става учител. Едва деветнадесетгодишен,
през 1897 г. се оженва за
Пелагея Стоянова от село
Горна Козница, като завинаги остава да живее със
семейството си в селото
на съпругата си. Раждат
им се пет деца – двама
синове близнаци – Христо и Николай, който умира рано, и три щерки –
Ирина, Веселина и Пенка.
Ирина се омъжва за Николай Захариев, министър
в няколко правителства
и осъден от Народния
съд на смърт. Именно от
с. Горна Козница започва
кариерата му на общественик и държавник. Отначало учителства в няколко околни села на Горна

Козница, а след това изцяло се отдава на политическа и държавна работа. Активно взема участие
в полагането основите и
изграждането структурите на БЗНС като партия,
която да пази интересите на българските земеделски производители.
Многократно е избиран за народен
представител и
на ръководни
длъжности
в БЗНС. Бил
е министър
на вътрешните работи, пощите,
железниците, телеграфите и войната.
Въпреки че
не е роден в Горна
Козница, може да се
каже, че Александър Димитров е по-голям горнокозничанин от много,
родени в него. Това се
потвърждава от делата
му в полза на хората от
селото на съпругата му.
По негова инициатива и
подкрепа се построява
първата в района модерна валцова мелница. Тя

десетилетия е била гордостта на селото. Помогнал е да се изгради и голяма съвременна дъскорезница. Имал е желание
да бъде направена сушилня за плодове, дарак
(машина за влачене на
вълна). Тази негова идея
не е била осъществена
поради убийството му. През февруари 1899 г.
с група просветени селяни, сред
които и моят дядо Тиме, основава народно
читалище,
което днес
носи неговото име. Читалища основава
и в няколко околни села. Голямо внимание отделя за запознаване на горнокозничани с
модерните форми на земеделие.
Сега делото, за което
се бори и отдаде живота си, е забравено от горнокозничани. Валцовата
мелница е в жалко състояние и отдавна не ра-

боти. От дъскорезницата и помен няма. Всичко
беше откраднато от нея.
Читалището едва мъждука. Гробът му, който се
намира непосредствено
до мелницата, е буренясал, а паметникът му е
обезобразен. Потомците и земляците нищо не
правят за поддържане на
гроба като ценно културно-историческо наследство. Местните селски и
общински власти в Бобов
дол са забравили заслугите му за напредъка на селото, общината и България. За него са забравили
местните и централните
органи на БЗНС.
Тази година се навършват 140 години от
рождението на Александър Димитров. Дано някой си спомни за този
необикновен общественик, държавник и съратник на Райко Даскалов
и Александър Стамболийски, които като него станаха жертва на
терористи и държавен
преврат.
александър ТиМЕв,
село горна козница,
обл. кюстендил

330 години от Чипровското въстание

Младият
Íåóñïåøíèÿò áóíò íà áúëãàðñêèòå êàòîëèöè поборник

След османското завладяване Чипровец се оформя като район със специален статут. Това се дължи
най-вече на експлоатираните от султана природни
богатства. Градът и прилежащите му рудници са определени за хас, т. е. султанско феодално владение. В замяна на определен
данък селището е пазено
от изстъпления на владетелите. Рудодобивът осигурява и стопанско благоденствие на жителите и по този начин Чипровец се превръща в един от най-развитите, просветени и будни български градове.
Към края на XVII век
кризата в империята започва да се усеща и в този привилегирован регион. С упадъка в рударството и непрестанното данъчно утежнение във връзка
с дългите походи на османската войска, поглъщащи много ресурси, тяхното положение се влошава. Така към и без това предостатъчните мотиви за въстанието се прибавя и още един. Въпреки
че организаторите на въстанието са католици, в него вземат участие и много
православни българи, обединени от желанието си да
бъдат господари на собствената си съдба. Вдигат се
и много села във Видинско,
Пиротско и Берковско, където католическият елемент изцяло отсъства.
Новонастанилата се в
града вяра затвърждава
привилегиите на чипров-

чани и дава нови перспективи пред града, изграждайки силни връзки с католическия свят. Голяма част
от местните младежи получават високо образование
в Италия. Това ги превръща
в едни от най-будните и образовани хора от български произход въобще. Сред
тях е и един от организаторите на самото въстание,
потомъкът на Кнежевичите
Петър Парчевич (Марцианополски архиепископ).
Той използва духовния

умения при превземането
на крепостта Оршова във
Влашко.
Знаменосец на четата е
друг водач на въстанието
и буден българин от Чипровци – Иван Станиславов. Героизмът на българите не остава незабелязан
от крал Леополд I и виждайки в тях надежден съюзник, изпраща заповед до
генерал Капрара да насочи
подчинените му войски на
юг към българските земи.
Междувременно мест-

си сан за множество дипломатически акции из европейските дворове, в които търси помощ за съотечествениците си. От друго
разклонение на Кнежевичите произхожда още един
от героите на въстанието –
Георги Пеячевич. Ръководеният от него отряд пък
се включва във военните
действия още през пролетта на 1688 г. Още тогава Чипровец е готов да въстане,
но се изчаква най-удобният момент. Пеячевич проявява завидни пълководски

ните преценяват, че моментът е настъпил и четите тръгват към местността
Жеравица край село Кутловица (днешна Монтана),
където е основната битка
на въстанието. По пътя си
въстаниците опожаряват
много турски села, а селските опълчения не им създават почти никакви трудности. Опитите за директен
контакт между въстаниците и армията са осуетени от
врага, а липсата на съпротива отпуска дисциплината сред въстаническата ар-

мия и тя е връхлетяна от
един неочакван, но много
тежък удар.
В помощ на османците идва техният унгарски
съюзник Имре Текели, нанасяйки тежко поражение
на българите. Претендентът за маджарския престол заедно с група феодали се обръща към султана
за помощ срещу хабсбургската армия още при настъплението на османците
през 1683 г. Оттогава Текели става техен съюзник и се
притичва на помощ заедно
с още 1000 войници. Унгарецът участва и в отбраната на Белград. Поражението все пак не е фатално за
крайния изход на бунта, но
планът на въстаниците да
достигнат до Видин, където да се съединят с армията, така и не успява да се
превърне в реалност.
Въпреки сравнително добрата организация
и големия брой участници във въстанието - около 15 000 души, то е обречено на провал без очакваната намеса на австрийската армия.
330 години по-късно
последиците от въстанието все още не са напълно отмити. От процъфтяващия град не остава и следа и до днес, а банатските българи, напуснали Чипровци след потушаването, все още представляват
хомогенна етническа общност от българи католици
на територията на Румъния
и Сърбия.

иво влаДиМиров

„Любезни и прелюбезни татко! Днес аз отивам в
наша земя прадедна, гдето мои прадеди са обитавали. Там ще, мили мой татко, да живея свободно. Радостно ви оставям, мили мой тате, и да простите
за добър път. Целувам ви ръка, с Бога оставям. Също
милите ми братчета целувам сладичко и да им напомниш
за мен,
дано постъпят и
те по моя
примерен
път. Сбогом, любезни мои
родители. Сбогом, сбогом, сбоалександър василев (вдясно)
гом, мой
със Златьо Ошански
тате и
любезни братчета, ваш син Александър Василев.
Границата на България, юли 6, 1868 година”
Това е прощалното писмо, което изпраща Александър Василев до баща си преди преминаването
на четата.
александър василев Читаклиев е роден през
1848 г. в Плоещ, Румъния. Родителите му, потомци
на Добри войвода, са преселници от Сливен. Бащата, Васил Александров, се е занимавал с търговия и имал сравнително добро материално състояние. Александър Василев се включва в образувания
БТЦК, като става един от най-активните негови членове. Той посреща с възторг съобщенията за героичния подвиг на Филип-Тотювата чета през 1867 г.
Интелигентен момък, Александър Василев става
учител в родния си град. Написва драмата „Добри
войвода”, а през 1866 г. издава със свои средства
„Стоян войвода след падането на българското царство” от Х.Д. Попаднал под влиянието на Хаджи Димитър и Иван Попхристов, макар да не бил виждал
България, той е един от първите, които се записват
в четата. Дава и 100 жълтици за организирането й.
Загива в първата битка при Караисенските лозя.

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ
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Диема
СРЯДА, 3 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”сезон 1
08:40 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Кобра 11: Обади се!”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Железен орел 3”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20.00 „Полицаите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера) сезон 23
22:00 „Войници на съдбата”
00:00 „Полицаите от Чикаго”
сезон 5
01:00 „Икарус“ – екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Стефани
фон Пфетен, Саманта
Ферис, Дейвид Люис,
Линдзи Максуел, Джон
Тенч
02:50 Еротичен телепазар
05:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 4 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”сезон 1
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Кобра 11: Обади се!”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
16:20 „Атомен влак” – екшън
с уч. на Роб Лоу, Кристин
Дейвис, Есай Моралес,
Джон Фин, Мена Сувари
и др.
20.00 „Полицаите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
21:00 „Кобра 11: Обади се!”
(премиера) сезон 23
22:00 „Капитан Америка: Първият отмъстител”
00:30 „Полицаите от Чикаго”
сезон 5

Виасат Хистори
06:10
06:35
07:00
07:45
08:35
09:25
10:15
11:05
12:00
12:50
13:40
14:30
15:20
16:15
16:45
17:35
18:30
19:20
20:10
21:00
21:50
22:45
23:35
00:25
01:20
02:10
02:55
03:25
03:50
04:35
05:25
05:50
06:15
07:00
07:50
08:35
09:25
10:15
11:05
11:50
12:50
13:40
14:30
15:25
16:20
16:50
17:40
18:30
19:20
20:10
21:00
21:50
22:40
23:30
00:20
01:15
02:05
02:50
03:20
03:50

сряда, 3 октомври
Страхотни изобретения, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 2
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 5, еп. 12
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
Забранена история, еп. 3
Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
Невидимите градове на Италия, еп.
3
Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
Останки от войните, еп. 3
Най-големите измами в историята,
еп. 3
Вулканични одисеи, еп. 3
Машини за убиване, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 27
Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
Невидимите градове на Италия, еп.
3
Забранена история, еп. 3
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 1
Конспирация, еп. 4
Историята на Европа, еп. 6
Тайните на подземния свят, еп. 5
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 5
Проект “Нацизъм”, еп. 3
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 7, еп. 13
Страхотни изобретения, еп. 16
Страхотни изобретения, еп. 27
Загадки в музея, сезон 5, еп. 5
Конспирация, еп. 3
Прокълнати династии, еп. 5
Прокълнати династии, еп. 6
четвъртък, 4 октомври
Забранена история, еп. 4
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, сезон 5, еп. 13
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Мъртвият викинг, еп. 4
Средновековните мъртъвци, еп. 4
Инките: Господари на небесата, еп.
1
Останки от войните, еп. 4
Най-големите измами в историята,
еп. 4
Вулканични одисеи, еп. 4
Машини за убиване, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 28
Мъртвият викинг, еп. 4
Средновековните мъртъвци, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 2
География на убийствата, еп. 1
Най-големите измами в историята,
еп. 1
Забранена история, сезон 5, еп. 5
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
Проект “Нацизъм”, еп. 4
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, сезон 8, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 17
Страхотни изобретения, еп. 28
Загадки в музея, сезон 5, еп. 6

Най-гледаните
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тв програми

Български

ПЕТЪК, 5 октомври
06:30 „Камиони по леда“
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”сезон 1
08:40 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Камиони по леда“
12:00 „Кобра 11: Обади се!”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
15:50 „Женени с деца” сезон 8
16:50 „Войници на съдбата”
18:50 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20.00 „Полицаите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
21:00 „Хавай 5-0” сезон 1
22:00 „Кръв и пот” – криминална комедия с уч. на
Марк Уолбърг, Дуейн
Джонсън, Антъни Маки,
Тони Шалуб, Ед Харис,
Роб Кордри и др.
00:40 „Полицаите от Чикаго”
сезон 5
01:40 „Фрактура” – предаване
за рок музика
СЪБОТА, 6 октомври
06:00 „Камиони по леда“
07:00 „Без багаж”
07:30 „Топ Гиър” 11:00 „Приключението „Посейдон”
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Джеси Стоун: Смърт в
рая” – криминален фим с
уч. на Том Селек, Вайола
Дейвис, Орла Брейди, Гари Басараба, Джон Дийл,
Дебра Кристофърсън и
др.
15:20 „Шаолински футбол” –
екшън-комедия с уч. на
Стивън Чоу, Карън Мок,
Уей Зао и др.
17:30 „Капитан Америка: Първият отмъстител”
20:00 „Дюс Бигалоу: Европейското жиголо” – комедия
с уч. на Роб Шнайдер,
Еди Грифин, Тил Швайгър, Йерун Крабе, Хана
Вербуум, Карлос Понсе,
Дъглас Силс и др.
21:50 „Заветът” – екшън-фантастика с уч. на Стивън
Страйт, Лора Рамзи,
Себастиан Стан, Тейлър
Кич, Чейс Кроуфърд, То-

би Хемингуей, Джесика
Лукас, Кайл Шмид, Уенди
Крюсън, Стивън Макхати
и др.
00:00 „Кръв и пот” – криминална комедия с уч. на
Марк Уолбърг, Дуейн
Джонсън, Антъни Маки,
Тони Шалуб, Ед Харис,
Роб Кордри и др.
02:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 7 октомври
06:30 „Камиони по леда“
07:30 „Топ Гиър” 11:00 „Приключението „Посейдон”
- приключенски екшън
с уч. на Адам Болдуин,
Браян Браун, Рутгер Хауер, II част
13:00 „Без багаж”
13:30 „Джеси Стоун: Неочаквани промени”
15:30 „Снайперистът 3”
17:30 „Зов за завръщане“
20:00 „Спасителен отряд“
22:00 „Операция Делта форс:
Спасението” – екшън с
уч. на Трей Томас, Тод
Дженсън, Антъни Бишъп,
Дейвид Дюкас, Джейсън
Кенет и др.
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:20 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 8 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 1
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5–0” сезон 1
13:00 „Уокър
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
15:45 „Женени с деца”
16:45 „Шаолински футбол”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19
20.00 „Транспортер” сезон 1
21:00 „Хавай 5–0” сезон 1
22:00 „Звездни рейнджъри”
00:40 „Транспортер” сезон 1
01:40 „Заветът” – екшън–фантастика с уч. на Стивън
Страйт, Лора Рамзи,
Себастиан Стан, Тейлър
Кич, Чейс Кроуфърд,
Тоби Хемингуей, Джесика Лукас, Кайл Шмид

ВТОРНИК, 9 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 1
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5–0” сезон 1
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър” сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
16:00 „Женени с деца” сезон 8
16:30 „Шанхайско слънце” –
екшън–комедия с уч. на
Джеки Чан, Оуен Уилсън,
Луси Лиу, Брандън Мерил, Роджър Юан, Ксандър Бъркли, Джейсън
Конъри, и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
20.00 „Транспортер” сезон 1
21:00 „Хавай 5–0” сезон 1
22:00 „Светкавичен удар“ –
екшън–комедия с уч. на
Джеки Чан, Анита Юен,
Майкъл Уонг и др.
00:15 „Транспортер” сезон 1
01:15 „Снайперистът 3” – екшън с уч. на Том Беринджър, Байрън Ман, Джон
Доман, Трой Уинбуш,
Денис Арнд, Уилям Дъфи
и др.
03:15 Еротичен телепазар
СРЯДА, 10 октомври
07:00 „Женени с деца” сезон 8
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 1
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
12:00 „Хавай 5–0” сезон 1
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
16:00 „Женени с деца” сезон 8
16:30 „Светкавичен удар” –
екшън–комедия с уч. на
Джеки Чан, Анита Юен,
Майкъл Уонг и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
20.00 „Транспортер” сезон 1
21:00 „Хавай 5–0” сезон 1
22:00 „Ултравайълет” – екшън–

04:40 Загадъчни средновековни убийства, еп. 1
05:25 Най-големите измами в историята,
еп. 1
петък, 5 октомври
06:10 Загадки в музея, сезон 5, еп. 1
07:10 Забранена история, еп. 3
07:55 Загадки в музея, сезон 6, еп. 1
08:40 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 5
09:30 Забранена история, еп. 5
10:20 Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 2
11:10 Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
12:00 Инките: Господари на небесата, еп.
2
13:05 Останки от войните, еп. 5
13:55 Най-големите измами в историята,
еп. 5
14:45 Вулканични одисеи, еп. 5
15:35 Машини за убиване, еп. 4
16:30 Страхотни изобретения, еп. 29
17:00 Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 2
17:50 Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
18:40 Забранена история, еп. 5
19:30 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 5
20:20 Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
21:10 Убийци от древността, еп. 1
22:00 История на оръжията, еп. 4
22:55 Проект “Нацизъм”, еп. 6
23:50 Залавянето на Клаус Барби
00:50 Проект “Нацизъм”, еп. 5
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, сезон 8, еп. 2
03:20 Страхотни изобретения, еп. 6
03:50 Страхотни изобретения, еп. 29
04:15 Загадки в музея, сезон 5, еп. 7
05:00 Убийци от древността, еп. 1
05:45 История на оръжията, еп. 2
събота, 6 октомври
06:35 Страхотни изобретения, еп. 2
07:00 Престъпността през войната, еп. 2
07:45 Престъпността през войната, еп. 3
08:35 Престъпността през войната, еп. 4
09:25 Престъпността през войната, еп. 5
10:15 Престъпността през войната, еп. 6
11:05 Втората световна война: цената на
империята, еп. 1
12:00 Втората световна война: цената на
империята, еп. 2
12:55 Втората световна война: цената на
империята, еп. 3
13:50 Втората световна война: цената на
империята, еп. 4
14:45 Бойни кораби, еп. 9
15:35 Останки от войните, еп. 1
16:25 Останки от войните, еп. 2
17:15 Страхотни изобретения, еп. 17
17:45 Страхотни изобретения, еп. 18
18:15 Проект “Нацизъм”, еп. 1
19:15 Мощта на вулканите, еп. 1
20:10 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 4
21:00 Реформацията: Свещената война на
Европа
21:55 Помпей: В очакване на бедствието,
еп. 3
22:50 История на оръжията, еп. 4
23:45 Бойни кораби, еп. 10
00:35 Въоръжени мъже: Изкуството на
войната, еп. 8
01:25 Останки от войните, еп. 1
02:15 Забранена история, сезон 5, еп. 1
03:05 Загадки в музея, сезон 6, еп. 6
03:55 Страхотни изобретения, еп. 19

04:25 Страхотни изобретения, еп. 4
04:55 Загадки в музея, сезон 6, еп. 6
05:40 Страхотни изобретения, еп. 7
неделя, 7 октомври
06:10 Страхотни изобретения, еп. 8
06:35 Страхотни изобретения, еп. 9
07:00 Свирепа Земя, еп. 1
07:50 Вулканични одисеи, еп. 2
08:40 Опасна Земя, еп. 2
09:35 Времето, което промени света, еп. 6
10:00 Времето, което промени света, еп. 7
10:25 Дните, които написаха историята,
еп. 1
10:55 Дните, които написаха историята,
еп. 2
11:25 Конспирация, еп. 11
12:20 Конспирация, еп. 12
13:10 Прокълнати династии, еп. 6
13:35 Прокълнати династии, еп. 7
14:00 Най-големите измами в историята,
еп. 1
14:50 Най-големите измами в историята,
еп. 2
15:40 Най-големите измами в историята,
еп. 3
16:30 Забранена история, еп. 1
17:20 Забранена история, еп. 2
18:15 Проект “Нацизъм”, еп. 2
19:15 Опасна Земя, еп. 3
20:05 Тайният Версай на Мария-Антоанета
21:00 Кралски братовчеди на война, еп. 1
22:05 Селцето, еп. 1
23:10 География на убийствата, еп. 1
00:00 Вътрешна информация за убийството на Джон Ф. Кенеди
01:00 История на оръжията, еп. 4
01:55 Забранена история, сезон 5, еп. 2
02:45 Загадки в музея, сезон 6, еп. 7
03:35 Страхотни изобретения, еп. 20
04:05 Страхотни изобретения, еп. 5
04:35 Загадки в музея, сезон 6, еп. 7
05:20 Вулканични одисеи, еп. 2
понеделник, 8 октомври
06:10 Вулканични одисеи, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 10
07:20 Загадки в музея, сезон 6, еп. 2
08:05 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
08:55 Забранена история, еп. 6
09:45 Истинският Юлий Цезар
10:50 Изгубеният град на гладиаторите
11:45 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 1
12:35 Останки от войните, еп. 6
13:25 Най-големите измами в историята,
еп. 6
14:15 Свирепа Земя, еп. 1
15:05 Машини за убиване, еп. 5
16:00 Страхотни изобретения, еп. 30
16:30 Истинският Юлий Цезар
17:35 Изгубеният град на гладиаторите
18:30 Забранена история, еп. 6
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
20:10 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 1
21:00 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
21:55 Последното пътуване на Романови
22:50 История на оръжията, еп. 4
23:45 Втората световна война: цената на
империята, еп. 1
00:40 Проект “Нацизъм”, еп. 6
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, сезон 8, еп. 3
03:10 Страхотни изобретения, еп. 19
03:40 Страхотни изобретения, еп. 30
04:10 Загадки в музея, сезон 5, еп. 8
04:55 История на оръжията, еп. 4
05:50 Последното пътуване на Романови

вторник, 9 октомври
07:00 Страхотни изобретения, еп. 6
07:30 Загадки в музея, сезон 6, еп. 3
08:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
09:10 Забранена история, еп. 1
10:00 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
10:55 Последното пътуване на Романови
11:55 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 2
12:45 Останки от войните, еп. 7
13:35 Най-големите измами в историята,
еп. 1
14:25 Свирепа Земя, еп. 2
15:15 Машини за убиване, еп. 6
16:10 Страхотни изобретения, еп. 1
16:40 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
17:35 Последното пътуване на Романови
18:30 Забранена история, еп. 1
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
20:10 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 2
21:00 Елизабет и нейните врагове, еп. 1
21:50 Тайните на египетските пирамиди,
еп. 1
22:45 Историята на Европа, еп. 1
23:40 Втората световна война: цената на
империята, еп. 2
00:35 От Световната война до Студената
война, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 5
02:25 Загадки в музея, сезон 8, еп. 4
03:10 Страхотни изобретения, еп. 20
03:40 Страхотни изобретения, еп. 1
04:10 Загадки в музея, сезон 5, еп. 9
04:55 Осем дни, които създадоха Рим, еп. 5
05:45 Осем дни, които създадоха Рим, еп. 6
сряда, 10 октомври
06:30 Страхотни изобретения, еп. 27
07:00 Страхотни изобретения, еп. 7
07:30 Загадки в музея, сезон 6, еп. 4
08:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
09:10 Забранена история, еп. 2
10:00 Дълбоко в историята на времето,
еп. 1
10:55 Дълбоко в историята на времето,
еп. 2
11:50 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 3
12:40 Останки от войните, еп. 1
13:30 Най-големите измами в историята,
еп. 2
14:20 Мощта на вулканите, еп. 1
15:15 Машини за убиване, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения, еп. 2
16:40 Дълбоко в историята на времето,
еп. 1
17:35 Дълбоко в историята на времето,
еп. 2
18:30 Забранена история, еп. 2
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
20:10 Рим: Първата световна суперсила,
еп. 3
21:00 Конспирация, еп. 5
21:50 Парижки мистерии, еп. 1
22:20 Парижки мистерии, еп. 2
22:50 Тайните на подземния свят, еп. 6
23:40 Втората световна война: цената на
империята, еп. 3
00:35 От Световната война до Студената
война, еп. 2
01:35 Забранена история, еп. 6
02:25 Загадки в музея, сезон 8, еп. 5
03:10 Страхотни изобретения, еп. 21
03:40 Страхотни изобретения, еп. 2
04:10 Загадки в музея, сезон 5, еп. 10
05:00 Конспирация, еп. 4
05:50 Парижки мистерии, еп. 1
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фантастика с уч. на Мила
Йовович, Камеран Брайт,
Ник Чинлънд, Уилям
Фичнер, Айда Мартин,
Себастиян Анри и др.
00:00 „Транспортер” сезон 1
01:00 „Звездни рейнджъри”
– екшън с уч. на Каспър
Ван Дийн, Дина Майър,
Дениз Ричардс, Джейк
Бъсий, Нийл Патрик
Харис, Кланси Браун, Сет
Гилиам, Ру Макланахан, и
др.
03:40 Еротичен телепазар
05:45 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 11 октомври
07:00 „Женени с деца” сезон 8
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 2
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
12:00 „Хавай 5–0” сезон 1
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 10
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Последният ден”
– приключенски екшън
с уч. на Дейвид Джеймс
Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс Кромуел,
Бенджамин Садлър,
Стивън Кълп, Оуен Бест,
Наташа Калис, Колин
Кънингам и др., I част
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
20.00 „Транспортер” сезон 1
21:00 „Хавай 5–0” сезон 1
22:00 „Капитан Америка: Първият отмъстител”
00:30 „Транспортер” сезон 1
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 12 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 2
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
12:00 „Хавай 5–0” сезон 1
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 11
15:00 „Кобра 11: Обади се!”

сезон 10
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Последният ден”
– приключенски екшън
с уч. на Дейвид Джеймс
Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс Кромуел,
Бенджамин Садлър,
Стивън Кълп, Оуен Бест,
Наташа Калис, Колин
Кънингам и др., II част
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 20
20.00 „Транспортер” сезон 1
21:00 „Хавай 5–0” сезон 1
22:00 „Мумията” – приключенски екшън с уч. на Брендън Фрейзър, Рейчъл
Уайз, Джон Хана, Кевин
О’Конър, Арнолд Вослу,
Джонатан Хайд, Патриша
Веласкес, Одет Фер и др.
00:30 „Транспортер” сезон 1
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 13 октомври
06:00 „Камиони по леда“
07:00 „Без багаж”
07:30 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 14,
3 епизода
11:00 „Последният ден”
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Джеси Стоун: Тънък
лед” – криминален филм
с уч. на Том Селек, Кати
Бейкър, Кол Суддут,
Лесли Хоуп, Стивън
Макхати, Уилям Садлър,
Джесика Хект и др.
15:30 „Ултравайълет” – екшън–
фантастика с уч. на Мила
Йовович, Камеран Брайт,
Ник Чинлънд, Уилям
Фичнер, Айда Мартин,
Себастиян Анри и др.
17:30 „Капитан Америка: Първият отмъстител”
20:00 „Ченгета в резерв” –
екшън–комедия с уч.
на Уил Феръл, Марк
Уолбърг, Дуейн Джонсън,
Самюел Джаксън, Ева
Мендес, Майкъл Кийтън
и др.
22:10 „Отряд на честта” – военен филм с уч. Люк Глос,
Долф Лундгрен, Мики
Рурк, Стивън Люк, Чък
Лидъл, Ноа Сеган, Райън
Кел и др.

00:10 „Джеси Стоун: Тънък лед”
– криминален фим с уч.
на Том Селек, Кати Бейкър, Кол Суддут, Лесли
Хоуп, Стивън Макхати,
Уилям Садлър, Джесика
Хект и др.
02:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 14 октомври
05:40 „Камиони по леда“
06:30 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 14,
3 епизода
11:00 „Последният ден”
– приключенски екшън
с уч. на Дейвид Джеймс
Елиът, Наташа Хенстридж, Джеймс Кромуел,
Бенджамин Садлър,
Стивън Кълп, Оуен Бест,
Наташа Калис, Колин
Кънингам и др., II част
13:00 „Без багаж”
13:30 „Джеси Стоун: Без
милост” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Кати Бейкър, Кол Суддут,
Стивън Макхати, Криста
Алън, Уилям Садлър,
Мей Уитман и др.
15:30 „Отмъщението на Уайът
Ърп” – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс, Мат Далас, Трейси
Адкинс, Мартин Снатандер и др.
17:30 „Мумията” – приключенски екшън с уч. на Брендън Фрейзър, Рейчъл
Уайз, Джон Хана, Кевин
О’Конър, Арнолд Вослу,
Джонатан Хайд, Патриша
Веласкес, Одет Фер и др.
20:00 „Похитители на изчезналият град“ – приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос
Джейми Томас Кинг и др.
22:10 „Ювелирът” – криминален екшън с уч.на Чък
Норис, Джоана Пакула,
Даниел Бернхард, Бърни
Копел, Тод Дженсън,
Маршал Тийг, Трейси
Скогинс, Кърт Лоуенс и
др.
00:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар

четвъртък, 11 октомври
Парижки мистерии, еп. 2
Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, сезон 6, еп. 5
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
Забранена история, еп. 3
Мъртвият викинг, еп. 5
Средновековните мъртъвци, еп. 5
Рим: Първата световна суперсила,
еп. 4
Останки от войните, еп. 2
Най-големите измами в историята,
еп. 3
Мощта на вулканите, еп. 2
Машини за убиване, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 3
Мъртвият викинг, еп. 5
Средновековните мъртъвци, еп. 5
Забранена история, еп. 3
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
Рим: Първата световна суперсила,
еп. 4
География на убийствата, еп. 2
Най-големите измами в историята,
еп. 2
Забранена история, сезон 5, еп. 6
Втората световна война: цената на
империята, еп. 4
Свидетели на клането: Нанкин 1937,
еп. 1
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 8, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 22
Страхотни изобретения, еп. 3
Загадки в музея, сезон 5, еп. 11
Загадъчни средновековни убийства, еп. 2
Най-големите измами в историята,
еп. 2
петък, 12 октомври
Загадки в музея, сезон 5, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 8
Загадки в музея, сезон 6, еп. 6
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Тайните на египетските пирамиди,
еп. 1
Тайните на египетските пирамиди,
еп. 2
Изгубеният град на гладиаторите
Останки от войните, еп. 1
Най-големите измами в историята,
еп. 4
Времето, което промени света, еп. 1
Времето, което промени света, еп. 2
Машини за убиване, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 4
Тайните на египетските пирамиди,
еп. 1
Тайните на египетските пирамиди,
еп. 2
Забранена история, еп. 4
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
Изгубеният град на гладиаторите
Убийци от древността, еп. 2
История на оръжията, еп. 5
Да избягаш от Хитлер, еп. 1
Втората световна война: цената на
империята, еп. 5
Свидетели на клането: Нанкин 1937,
еп. 2
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, сезон 8, еп. 7
Страхотни изобретения, еп. 23
Страхотни изобретения, еп. 4
Загадки в музея, сезон 5, еп. 12
Убийци от древността, еп. 2

05:45 История на оръжията, еп. 3
събота, 13 октомври
06:35 Страхотни изобретения
11:05 Втората световна война: цената на
империята, еп. 4
11:55 Втората световна война: цената на
империята, еп. 5
12:50 Втората световна война: цената на
империята, еп. 6
13:45 Втората световна война: цената на
империята, еп. 7
14:40 Бойни кораби, еп. 10
15:30 Скрити следи: Първата световна
война (1914-1918 г.)
16:25 Скрити следи: Планината на Хитлер
17:20 Страхотни изобретения, еп. 19
17:45 Страхотни изобретения, еп. 20
18:15 Проект “Нацизъм”, еп. 3
19:10 Мощта на вулканите, еп. 2
20:05 Парижки мистерии, еп. 1
20:30 Парижки мистерии, еп. 2
21:00 Руската революция
21:50 Последното пътуване на Романови
22:45 История на оръжията, еп. 5
23:40 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
00:35 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
01:25 Останки от войните, еп. 2
02:10 Забранена история, сезон 5, еп. 3
03:00 Загадки в музея, сезон 6, еп. 8
03:50 Страхотни изобретения, еп. 21
04:20 Страхотни изобретения, еп. 6
04:50 Загадки в музея, сезон 6, еп. 8
05:40 Страхотни изобретения, еп. 10
неделя, 14 октомври
06:10 Страхотни изобретения, еп. 11
06:35 Страхотни изобретения, еп. 12
07:05 Свирепа Земя, еп. 2
07:55 Вулканични одисеи, еп. 3
08:50 Опасна Земя, еп. 3
09:40 Времето, което промени света, еп. 8
10:10 Времето, което промени света, еп. 9
10:35 Дните, които написаха историята,
еп. 3
11:05 Дните, които написаха историята,
еп. 4
11:35 Конспирация, еп. 1
12:25 Конспирация, еп. 2
13:15 Прокълнати династии, еп. 8
13:40 Прокълнати династии, еп. 9
14:05 Най-големите измами в историята,
еп. 4
14:55 Най-големите измами в историята,
еп. 5
15:45 Най-големите измами в историята,
еп. 6
16:35 Забранена история, еп. 3
17:25 Забранена история, еп. 4
18:15 Проект “Нацизъм”, еп. 4
19:15 Времето, което промени света, еп. 1
19:40 Времето, което промени света, еп. 2
20:10 Завръщането на Черната смърт
21:00 Кралски братовчеди на война, еп. 2
22:05 Селцето, еп. 2
23:10 География на убийствата, еп. 2
00:00 Парижки мистерии, еп. 1
00:30 Парижки мистерии, еп. 2
01:00 История на оръжията, еп. 5
01:55 Забранена история, сезон 5, еп. 4
02:45 Загадки в музея, сезон 6, еп. 9
03:35 Страхотни изобретения, еп. 22
04:05 Страхотни изобретения, еп. 7
04:35 Загадки в музея, сезон 6, еп. 9
05:20 Вулканични одисеи, еп. 3
понеделник, 15 октомври
06:10 Вулканични одисеи, еп. 4
07:00 Забранена история, еп. 5
07:45 Загадки в музея, сезон 6, еп. 7
08:30 Империята на Хитлер: планът за

след войната, еп. 5
09:20 Забранена история, еп. 5
10:10 Тайните на египетските пирамиди,
еп. 1
11:05 Тайните на египетските пирамиди,
еп. 2
12:00 Личният живот на кралските особи,
еп. 1
12:50 Ловецът на оръжия, еп. 1
13:40 Най-големите измами в историята,
еп. 5
14:30 Времето, което промени света, еп. 3
14:55 Времето, което промени света, еп. 4
15:20 Останки от войните, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения, еп. 5
16:40 Тайните на египетските пирамиди,
еп. 1
17:35 Тайните на египетските пирамиди,
еп. 2
18:30 Забранена история, еп. 5
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 5
20:10 Личният живот на кралските особи,
еп. 1
21:00 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
21:55 От Световната война до Студената
война, еп. 1
22:55 История на оръжията, еп. 5
23:50 Втората световна война: цената на
империята, еп. 6
00:45 Останки от войните, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 3
02:20 Загадки в музея, сезон 8, еп. 8
03:05 Страхотни изобретения, еп. 24
03:35 Страхотни изобретения, еп. 5
04:05 Загадки в музея, сезон 5, еп. 13
04:50 История на оръжията, еп. 5
05:40 От Световната война до Студената
война, еп. 1
вторник, 16 октомври
06:35 Страхотни изобретения, еп. 20
07:00 Страхотни изобретения, еп. 9
07:30 Загадки в музея, сезон 6, еп. 8
08:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
09:10 Забранена история, еп. 6
10:00 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
10:55 От Световната война до Студената
война, еп. 1
11:55 Личният живот на кралските особи,
еп. 2
12:45 Ловецът на оръжия, еп. 2
13:35 Най-големите измами в историята,
еп. 6
14:25 Времето, което промени света, еп. 5
14:50 Времето, което промени света, еп. 6
15:15 Останки от войните, еп. 2
16:05 Страхотни изобретения, еп. 6
16:35 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
17:30 От Световната война до Студената
война, еп. 1
18:30 Забранена история, еп. 6
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
20:10 Личният живот на кралските особи,
еп. 2
21:00 Елизабет и нейните врагове, еп. 2
21:50 Тайните на египетските пирамиди,
еп. 2
22:45 Историята на Европа, еп. 2
23:40 Втората световна война: цената на
империята, еп. 7
00:35 Останки от войните, еп. 2
01:25 Забранена история, еп. 4
02:10 Загадки в музея, сезон 8, еп. 9
02:55 Страхотни изобретения, еп. 25
03:25 Страхотни изобретения, еп. 6
03:50 Загадки в музея, сезон 6, еп. 1
04:35 Осем дни, които създадоха Рим, еп. 7
05:20 Осем дни, които създадоха Рим, еп. 8

06:20
07:00
07:50
08:40
09:30
10:20
11:10
12:00
12:50
13:40
14:30
15:25
16:20
16:50
17:40
18:30
19:20
20:10
21:00
21:50
22:40
23:30
00:25
01:25
02:10
02:55
03:25
03:55
04:40
05:25
06:10
07:05
07:35
08:25
09:15
10:05
11:00
11:55
12:50
13:40
14:30
14:55
15:20
16:15
16:45
17:40
18:35
19:25
20:15
21:10
22:00
22:55
23:50
00:45
01:45
02:30
03:15
03:45
04:15
05:00

2

26
Он еър
3 октомври, Сряда
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./
4 октомври, Четвъртък
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
5 октомври, Петък
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки

Фокс
Сряда, 3 Октомври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на
Земята
13:00 Последният човек на
Земята
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Хавай 5-0
23:55 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Четвъртък, 4 Октомври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън

40

Най-гледаните
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
14:15
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00

Райски градини
Последният еничар
Едно френско село
Новините ON AIR
Операция: „История“
Телепазарен прозорец
Законът на любовта
Goodwood
Новините ON AIR
Светът отгоре
Дивото зове
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Полдарк
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
6 октомври, Събота
06:30 Операция: „История“
07:30 Дейвид Бекъм: Издръжливост
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева /п./
09:30 Истината за витамините
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление /п./
14:00 Тялом и духом /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:00 Хрътката: да надушиш

престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови – сериал, драма
23:15 Човешкият капитал
01:15 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A
7 октомври, Неделя
06:30 Брюксел 1 /п./
07:30 Историята на Манчестър
Юнайтед – филм
08:30 Необичайните заподозрени /п./
09:30 Истината за информационното претоварване
– филм
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление /п./
14:00 Тялом и духом /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила – криманлен сериал
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови – сериал, драма
23:15 Човек за човека – драма,
Франция/Великобритания, 2005 г.; режисьор:
Режис Варние; в ролите:
Джоузеф Файнс
01:15 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова

18:35
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

18:35
19:30
21:30
22:00
22:55

Семейство Симпсън
Високо напрежение
Кости
Кости
Пришиване
Хавай 5-0
Излъжи ме
Високо напрежение
Светкавицата
Империя
Мъж търси жена
Отдел „Разследване“
Уейуърд Пайнс
Империя

Петък, 5 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Планетата на маймуните
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Събота, 6 Октомври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Момче за всичко
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Школа за герои
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално

23:20
23:55
00:50
01:45
02:30
03:15
04:00
04:45
05:35

Бягство от затвора
Едно лудо ченге
От Ел Ей до Вегас
Куантико
Последният човек на
Земята
Последният човек на
Земята
Пришиване
Бягство от затвора
Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
Заразата
Заразата
Заразата
Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
От Ел Ей до Вегас

Неделя, 7 Октомври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Школа за герои
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Човекът куче
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Бягство от затвора
19:30 Следите
21:35 От Ел Ей до Вегас
22:00 Богатството
23:05 Планетата на маймуните
01:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
02:30 Заразата
03:15 Заразата
04:00 Заразата
04:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
05:35 От Ел Ей до Вегас
Понеделник, 8 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости

тв програми

Български

/п./
Новините ON AIR /п./
Видимо и невидимо
VIB /п./
Новините ON AIR /п./
Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров /п./
8 октомври, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
9 октомври, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал

00:00
00:30
01:30
02:00
03:00
03:30
05:00
05:30

Новините ON AIR /п./
Брюксел 1 /п./
Новините ON AIR /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Новините ON AIR /п./
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
10 октомври, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: История
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./
11 октомври, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сериал, военен
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./

00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
12 октомври, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Азия: вкусове и гледки
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
13 октомври, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Кака: Пътят на една легенда
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева /п./
09:30 Истината за мозъчните
увреждания
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление /п./
14:00 Тялом и духом /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на ва-

12:35
17:10
18:05
18:35
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10

04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя

03:00
03:30
04:30
05:00
05:30

Планетата на маймуните
Светкавицата
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Високо напрежение
Кости
Кости
Богатството
Живите мъртви
Излъжи ме
Високо напрежение
Светкавицата
Империя
Мъж търси жена
Демоните на Да Винчи
Уейуърд Пайнс
Империя

Вторник, 9 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Човекът куче
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Сряда, 10 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости

Куантико
Хавай 5-0
Излъжи ме
Високо напрежение
Светкавицата
Империя
Мъж търси жена
Демоните на Да Винчи
Уейуърд Пайнс
Империя

Четвъртък, 11 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:50 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Не си мой тип
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Петък, 12 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Господар и командир
00:50 Живите мъртви
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Не си мой тип
03:40 Демоните на Да Винчи

Събота, 13 Октомври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 На ринга
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Следите
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Бягство от затвора
19:30 Нищо за губене
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Куантико
22:55 911
23:55 Пришиване
00:50 Живите мъртви
01:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
02:30 Заразата
03:15 Заразата
03:55 Заразата
04:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
05:35 От Ел Ей до Вегас
Неделя, 14 Октомври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Човекът куче
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Нищо за губене
16:40 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Бягство от затвора
19:30 Кинг Конг
23:20 Богатството
00:20 Психаротерапия
00:50 Бягство от затвора
01:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска

3.X. - 9.X.2018 г.
жните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови
23:15 Любовникът
01:15 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A
14 октомври, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Възходът на Бекъм
08:30 Необичайните заподозрени
09:30 Истината за лъжците
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
14:00 Тялом и духом /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление
21:00 Криза
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови
23:15 Пречупена – драма
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
криминална история
Заразата
Заразата
Заразата
Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
05:35 Семейство Симпсън
02:30
03:15
03:55
04:45

Понеделник, 15 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Господар и командир
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Богатството
22:55 Живите мъртви
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Не си мой тип
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Вторник, 16 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:50 Кости
11:40 Кости
12:35 Уофълстрийт
14:25 „Досиетата Х“
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Не си мой тип
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя

Забавни
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ÈÃÐÎÑËÎÂÈÖÀ

игрословицата се е съставена от три самостоятелни блока. във всеки един от тях впишете
пет буквени думи. Последните две букви на всяка дума са начални на следващата. При правилно
решение в маркираните вертикални колони трябва да получите следните названия: а/ Български игрален филм от 1983г. на режисьора николай волев; Б/ Български игрален филм от 1979г. на
режисьора гриша Островски; в/ Български игрален филм от 1989 г. на режисьора иван росенов.
ЗНаЧЕНиЕТо На ДУМиТЕ Е слЕДНоТо: 1.Село
в Смолянско – Вид топено сирене, бонбони или шоколад – Гръцки остров. 2. Антрахинон в растението
алое, барбалоин – Шумерска богиня – Натиск, налягане, напън. 3. Написан текст, адресиран към някого – Крайпътен хотел – Названието на древните гърци. 4. Църковна книга, определяща реда на богослужение – Портрет на божество или светец – Река в
Полша. 5. Национален парк в Намибия – Град в България – Униформен придворцов слуга. 6. Радиолокатор – Кокосова палма – Административна единица в
Османската империя. 7. Косми по шията на животно
/мн.ч./ – Велосипедна част – Столицата на Татарстан.
8. Горна дамска дреха – Дебела пръчка, сопа – Владетел на Османската династия /1258-1326/. 9. Инструмент за копане, кирка – Японски автомобили – Италиански поет /1265-1321/. 10. Река в Италия, на о-в
Сицилия – Герой на Агата Кристи – Вид размножаване
при пчелите. 11. Простото едноклетъчно животно –
Учреждение за парични операции – Морски разбойник. 12. Черупков плод – Мюсюлманска владетелска
титла /мн.ч./ – Река в Грузия. 13. Последният цар на
Троя – Езеро в Румъния – Казашки военачалник /16301671/. 14. Периодичен нетрудов доход от недвижим
имот – Планина в Словакия и Полша – Хрема, възпаление лигавицата на носа. 15. Горна мъжка дреха
от мъхест вълнен плат – Алкен с хидроксилна група
/мн.ч./ – Виещо се тропическо растение. 16. Дълго
четвъртито дърво за строеж – Месестата част на животински стомах – Обединение на лица с договор за
съвмесна работа. 17. Планина в България – Екваториално съзвездие – Полускъпоценен камък.

ÏßÑÚ×ÅÍ ×ÀÑÎÂÍÈÊ

всяка дума се получава от предната, като
към нея се прибави или извади по една буква.
Буквите в думите може и да се разместват, за
да се получи новата дума. думите се изписват
само водоравно.

ЗНаЧЕНиЕТо На ДУМиТЕ Е слЕДНоТо: 1. Автор на художествено произведение, разкриващо недостатъците на обществения живот. 2. Защитно въоръжение, броня, ризница /мн.ч./. 3.
Дете без родители. 4. Първият летец, митичен син на Дедал. 5.
Крепост цитадела във феодалните градове. 6. Египетски бог на
Слънцето. 7. Съкратеното записване на мярка за сила на тока.
8. Марка руски самолет. 9. Град във Франция. 10. Река в Швейцария и Франция. 11. Град в Южна Италия. 12. Повествователни художествени произведения в проза. 13. Италиански инженер - физик, съизобретател на радиото /1874-1937/. 14. Тестени хранителни продукти.

ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈ ÊÂÀÄÐÀÒÈ

кръстословицата е съставена от 5 магически квадрата. във всеки един квадрат отговорите
се вписват водоравно и отвесно. Определенията на думите с един и същи номер са дадени разбъркано.
ЗНаЧЕНиЕТо На ДУМиТЕ Е слЕДНоТо: 1. Голяма
хищна морска риба – Дървен
духов музикален инструмент
– Еврейски духовен наставник
– Град в Полша – Река в Европа; 2. Главният площад в древногръцкия полис – Вид глина, изпечена при висока температура – Черупкови плодове – Римски историк и политик /56-117г./ – Малка златиста пеперуда, нанасяща вреди
на хората; 3. Бяла лятна офицерска куртка – Древногръцки керамичен съд за благовонни масла – Европейска столица – Щитът на Зевс – Разказ
на Иван Вазов; 4. Муза на любовната поезия – Специалист
по медицина – Провинция в
Австрия – Най-старото население на Испания – Документ
за платен вход, такса за право на ползване на нещо и др;
5. Специална задача, изпълнявана от военнослужещи – Пастирски жерав – Машина за
влачене на вълна – Радиолокационен уред – Марка японски мотоциклети.

Îòãîâîðè îò áð. 39
от стр. 27

воДоравНо: Три. „Българе”. „Дами канят”.
Щир. Идеал. Манева. „Камино”. Олива. Амон.
„То”. Анона. Ана. „Ина”. Манит. Катинар. Никотин. Ни. Арова. Вато. Анилин. Товар. Николов.
Рим. Купон. „Тамара”.Абат. Хума. „Атала”. Торит. „Рир”. Вик. Агата. Метан. Обет. ТА. Ерато.
Сенатор. Каналин. Иранит. „На”. Ол. До. Енот.
Кана. Авал. Рак. „Николета”. ИРА. Калан. Кали.
Атон. „Ти”. Арама. Амара. Мотика. „Ирина”.
Имот. Ретинол. Тини. Ина. Мит. Тамарин. Канал.
оТвЕсНо: „Къщата на духовете”. Оратори. Лимонит. „Пуритани”. Алитет. Игри. Икономика. Арека. Ит. НАТО. Инат. Натан. Накит.
Трион. Так. Онон. Рана. Ред. „Огинот”. Критика. Ом. Еон. Нила. Камила. Далак. Лом. Ок. Колар. Мали. Анива. Анали. Ити. Ватин. „Ана-не”.
Анин. Лимани. Ра. Атаман. КА. Анати. ЕЛО. Ик.
„Нана”. Аромат. Горила. Ари. Немиров. Барабан. Витамин. Дявол. Васалитет. Каро. Она. Танатар. Таратор. Ланитал.

игрословиЦа
1. Того – Гопак – Акин; 2. Бром
– Омара – Рали; 3. Додо – Долап
– Апис; 4. Амид – Иде ли – Лима;
5. Луна – Набат – Атол; 6. Град –
Адана – Нард; 7. Хлор – Орден
– Енот; 8. Пату – Тулуп – Упут; 9.
Депо – Порше – Шега; 10. Скот –
Откат – Атос; 11. Гана – Намек –
Екип; 12. Есер – Ерато – Тоно; 13.
Доде /Алфонс/ -– Деков – Овес;
14. Крез – Езеро – Роял; 15. Вила
– Лакей – Ейре; 16. Мана – Нарев
– Евро; 17. Крин – Иново – Волт;
18. Це-це – Цезид – Идол; 19. Илик
– Икона – Нане
Названията на българските
филми са: А/ ГОДИНА ОТ ПОНЕДЕЛНИЦИ, Б/ КАПИТАН ПЕТКО
ВОЙВОДА
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минути

Български

ÑÓÄÎÊÓ

васил гЕоргиЕв

от стр. 31
кръсТословиЦа

воДоравНо: 1.Скала 6.Опак 10.Калуга 11.Ера 12.Елена 13.Ичан 14.Ника 15.Амеба 16.Ено
17.Гранит 18.Брага 19.Омела 21.Ота 23.Тарифа 24.Или 26.Елада 27.Скок 28.Рита 29.Север 30.Оно
31.Рона 32.Пота 35.Габе /Дора/ 36.Бид 38.Белка 40.Нике 41.Арат 42.Волов /Панайот/ 43.Тис 44.Пирели 45.Ани 47.Октан 49.Акола 51.Парана 53.Мас 55.Анока 56.Вени 57.Ридо 58.Литке /Фьодор/
59.Аве 60.Легион 61.Тана 62.Волва.
оТвЕсНо: 1.Скене 2.Калина Малина 3.Алеко 4.Луна 5.Ага 7.Печена тиква 8.Араби 9.Канати
13.Имаго 15.Ара 17.Графа 18.Блида 19.Отеро /Мигел Силва/ 20.Ерато 22.Алое 25.Икра 27.Сена
29.Соте 31.Роба 32.Пакт 33.Никола Ланков 34.Абат 35.Глас народен 36.Билет 37.Девин 39.Ериа/
Филип/ 40.Норка 42.Виола 46.Икако 48.Апарат 50.Она 52.Анива 53.Метил 54.Сиена 56.Виго 58.Лев.

сУДокУ

2
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Спорт
„А”
група,
X кръг

Отборът на Левски
покоси ЦСКА-София с
1:0 в дербито на кръга. Автогол на Витаутас
Черниаускас в 30-ата

минута донесе ценните
три точки на 26-кратните шампиони, които вече са едноличен лидер
в шампионата с актив
от 25 точки. Това беше
осма победа за "сините", докато поражението е второ за "червените", които отстъпиха
със същия резултат от
Лудогорец, оставайки с
22 точки.
Около 21 000 зрители
на стадион "Васил Левски" видяха много бор-

Автогол изстреля
„сините“ на върха
ба и малко футбол, но
"сините" с една идея повече търсеха победата,
която накрая беше постигната. Пред двете

врати чистите голови
положения липсваха, а
през втората част двата
щаба имаха основателни претенции за дузпи.
В рамките на няколко
минути първо Иван Горанов игра с ръка в наказателно поле, а след
това Кабрал беше фаулиран.
Двата тима деляха
първата позиция с актив
от 22 точки, като имаха
и най-резултатните нападения в шампионата.

Лудогорец се настани
на второ място

Лудогорец разби Черно море с 5:1 и по
този начин се настани на второ място във
временното класиране.
Първото попадение бе дело на Вандерсон в 11-ата минута. В 47-ата Клаудио Кешерю удвои, а минута по-късно Димо Бакалов сложи точка на спора с първия си гол
за "орлите" след завръщането си в Разград.
Последваха още бурни минути. В 55ата Ндонгала намали резултата, но в 62ата минута Марселиньо попари надеждите
на гостите с четвърти гол за "зелените". В
71-ата минута Кешерю отбеляза нов гол.

"Червените" бяха вкарали 18 попадения, докато
"сините" бяха реализирали 16 гола. Този факт
и предвид резултатните дербита през
миналия сезон,
когато си вкараха общо 20 гола,
феновете очакваха резултатен
и интересен двубой в центъра на
София.
Феновете на
Левски изпаднаха в екстаз след
последния съдийски сигнал,
като в продължение на 20 минути
празнуваха по трибуните с играчите и Славиша Стоянович, който отиде лично да поздрави привържениците в сектор "Б" и сектор
"В", където бяха настанени левскарите, докато чакаха да бъдат отворени входовете на трибуните, за да си тръгнат
щастливи, след като тимът им победи "червените" и поведе парада
в шампионата.

Резултати
от останалите
срещи
Витоша (Бистрица) - Септември (София) 2:1
0:1 Галчев (13)
1:1 Вълчанов (75)
2:1 Лазаров (89)
ДУНАВ - БЕРОЕ 1:1
0:1 Мартин Камбуров (40)
1:1 Ахмедов (48)
ВЕРЕЯ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 1:2
0:1 Неделев (24 д.)
0:2 Балтанов (33)
1:2 Пиргов (56 авт.)
Локомотив (Пловдив) - Етър
0:0

XI кръг
5 октомври 2018, петък, 20:00 ч:
Черно море - Верея - (пряко по Диема спорт)
6 октомври 2018, събота, 15:00 ч:
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе) - (пряко
по Нова спорт)
6 октомври 2018, събота, 17:30 ч:
Берое - Локомотив (Пловдив) - (пряко
по Диема спорт)
6 октомври 2018, събота, 20:00 ч:

Септември (София) - ЦСКА (София) (пряко по Диема спорт)
7 октомври 2018, неделя, 14:30 ч:
Етър ВТ - Витоша (Бистрица) - (пряко
по Диема спорт)
7 октомври 2018, неделя, 16:45 ч:
Ботев (Враца) - Лудогорец - (пряко по
Диема спорт)
7 октомври 2018, неделя, 19:15 ч:
Левски - Славия - (пряко по Диема спорт)

Сесил Каратанчева се класира на финал на турнира по
тенис за жени в Темпълтън, Калифорния, след като се наложи с 6:1, 7:6 (5) над Грейс Мин от САЩ. Българката стигна до успеха за 1:35 часа. В битката за титлата на турнира с награден фонд от 60 хиляди долара Каратанчева
срещна представителката на домакините Ейжа Мухамад.
Отборът на Левски Лукойл загуби при визитата си
във Финландия на местния
Карху със 79:88 (12:20; 19:16;
19:23; 29:29) в мач №2 от
втория квалификационен кръг на баскетболната Шампионска лига и отпадна от надпреварата, след като възпитаниците на Константин Папазов отстъпиха и в мач
№1, който се игра в София.
Мъжкият волейболен отбор на Полша отново е световен шампион по волейбол. Възпитаниците на Витал
Хейнен победиха на финала, игран в Торино, Бразилия с 3-0
(28-26, 25-20, 25-23) и за трети път са на върха след 1974

Спорт
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Български

Световно първенство по волейбол за жени

„Лъвиците“ ни загубиха от
Италия, но победиха Куба

Волейболистките от
националния отбор
на България започнаха със загуба участието си на световното пъвенство за жени в Япония. Възпитаничките на
Иван Петков отстъпиха
на Италия с 0:3 (15:25,
19:25, 22:25) в първата
си среща от група В, която се игра в Сапоро.
Страхотен мач за
Италия изигра разпределителката Офелия Малинов, която е
дъщеря на бившия селекционер на България Атанас Малинов и
на бившата ни националка Камелия Арсенова-Малинова.
Волейболистките от
националния отбор

на България записаха
първа победа на световното първенство в
Япония. Възпитаничките на Иван Петков сразиха експресно младия
тим на Куба с 3:0 (25:10,
25:20,25:14) в мач от

2-ия кръг на група В.
Така Христина Русева и съотборничките й
дадоха сериозна заявка, че имат реални шансове да продължат напред в следващата фаза на Мондиал 2018.

Купа на България

1/16-финали - без изненади

Хебър - Берое 1:6
0:1 Цветков (3)
0:2 Алфредо (11)
0:3 Алфредо (17)
0:4 Цонев (52)
0:5 Фирцулеску (67)
0:6 Алфредо (75)
1:6 Михайлов (78)
Ботев (Гълъбово) - Витоша (Бистрица) 0:0 (8:9 след дузпи)
Поморие - Локомотив (Пловдив) 0:1
0:1 Таушанов (85-а)
Кариана (Ерден) - Септември (София) 0:1
0:1 Будинов (80)
Добруджа - Локомотив (София) 0:1
0:1 Кърстевски (80)
Струмска слава - Царско село 2:1
1:0 Зюмбулев (6)
2:0 Тасев (80)
2:1 Калоянов (90)
Атлетик (Куклен) - Левски 0:6
0:1 Кабов (41)
0:2 Буш (44)
0:3 Иванов (72)
0:4 Гюзлев (75-д)
0:5 Иванов (76)
0:6 Нашименто (85)
Литекс - Етър 0:2
0:1 Петков (8)
0:2 Стоянов (39)
Монтана - ЦСКА-София 0:2
0:1 Евандро (51)
0:2 Соу (90)
Несебър - Лудогорец 1:3
1:0 Пюскюлю (25)
1:1 Пауло (36)
1:2 Терзиев (63)

и 2014 години. Трети са волейболистите на САЩ. България е 9-а.
Женският отбор на САЩ по баскетбол станаха световни шампионки. Резултатът от финалния двубой Австралия - САЩ бе 56:73 (15:20, 12:15, 11:26, 18:12). 3-то място е за Испания.
Германия ще приеме финалите на европейското първенство по футбол през 2024
г., обявиха от УЕФА. Единственият конкурент на бундесрепубликата беше Турция. Последното голямо футболно първенство, на което германците домакинстваха, беше
световното през 2006 година. Четирикратните световни шампиони са печелили европейската купа три пъти през 1972, 1980 и 1996 г. От УЕФА публикуваха доклад от
40 страници за причините Германия да бъде избрана пред
Турция. Сред основните мотиви са качеството на стадионите, политическата среда и транспортните връзки.

В няколко изречения

3.X. - 9.X.2018 г.

1:3 Лукоки (87)
Черноморец (Балчик) - Ботев (Враца) 1:0
1:0 Йосков (66)
Локомотив (ГО) - Дунав 1:1 (6:7 след
дузпи)
0:1 Станоев (40-д)
1:1 Юруков (46)
ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) 1:4
0:1 Серкан Юсеин (3)
1:1 Андон Гущеров (19)
1:2 Лъчезар Балтанов (45)
1:3 Лъчезар Балтанов (67)
1:4 Стивън Петков (69)
Арда - Черно море 0:1
0:1 Фенуш (51)
Пирин - Славия 0:2
0:1 Чунчуков (30)
0:2 Йомов (59)
Спартак (Варна) - Верея 5:6 след
дузпи (1:1 в редовното време и продълженията)
0:1 - Вушорович 72
1:1 - Русев 82

На 1/8-финалите ще се срещнат:
ЦСКА-София - Витоша (Бистрица)
Струмска слава - Черноморец (Балчик)
Лудогорец - Славия
Берое - Ботев (Пловдив)
Черно море - Левски
Локомотив (София) - Септември
Етър - Верея
Дунав - Локомотив (Пловдив)
Мачовете ще се играят на 30, 31 октомври и 1 ноември 2018 г.
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Общински фестивал
Проведе се поредният ХІ общински фестивал надпяване на членовете на пенсионерските клубове, в
който взеха участие над 40 клуба,
представители на съюза на хората
с увреждания, жители на община
Пазарджик и 32 села. В
местността Добра
вода те се веселиха, играха и се
почерпиха
с вкус е н
обяд.
Срещнаха
се приятели и
познати от
клубовете и се
забавляваха. Това
бе най-голямото събитие
за хората от третата възраст. Ръководителите от общината създадоха отлична организация, независимо че посетителите бяха около
3500 души.
Съборът се провежда по инициатива на кмета на Пазарджик Тодор Попов. За нас, пенсионерите,
това е голямо събитие, което раз-

нообразява живота ни, сплотява
колективите и допринася за удължаване на живота ни в тези тежки
времена, в които живеем. Изказваме благодарност и отправяме поздравления към водещата Силвия
Ненкова, към музикантите, към маестро
Иванка Паунова, към
младия
акордеонист
Илия
Чалъков,
който
свири
на над
15 групи
и индивидуални изпълнители, и към всички
участници.
Благодарим
от сърце на кмета Тодор Попов и
на екипа от община Пазарджик
за това, че отделят време и внимание на пенсионерите и ни направиха щастливи и весели през
целия ден.
Мария ТоПалова, председател на
пенсионерски клуб "Червена роза",
с. Мало конаре, общ. Пазарджик

Работна
среща

По решение на ръководствата на сдружение „Нов съюз на пенсионерите” (НСП)
и на сдружение „СП-2004 – Бургас” в Бургас се проведе междурегионална среща,
в която взеха участие инж. Петър Петров,
председател на НСП, Вяра Андонова, председател на пенсионерското сдружение в
Бургас, членове на ръководствата на пенсионерските организации от Шумен, Бургас, В. Търново, Перник и София.
На срещата бяха обсъдени следните въпроси:
1. Работата с органите на местното самоуправление по проблеми на пенсионерите и участието им в обществения и културния живот на общините.
2. Организиране на съвместни мероприятия за защита на правата и нуждите на
пенсионерите и възрастните хора.
Вяра Андонова изнесе интересна информация за преодоляване на трудностите,
създадени от централното ръководство на
СП-2004, довели до необходимостта от регистрирането им като самостоятелно юридическо лице „СП-2004 – Бургас”.
По този начин сдружението е успяло да
преодолее социалната си изолация и се утвърждава като духовен център на възрастните хора с богата и разнообразна дейност.
Вяра Андонова се налага като инициатор
и двигател на множеството инициативи. Гжа Андонова сподели и модела, по който
сдружението работи взаимно с общината
и който може да бъде пример за всички
пенсионерски организации.
Председателят на НСП инж. Петър Петров
подчерта необходимостта от незабавно
обединение на легитимните пенсионерски
сдружения в страната и от действия за постигането на поставените социални цели в
интерес на възрастните хора.
Надя ЗахариЕва, член на Цс на НсП
и говорител на съюза

В

красивия подбалкански град Сливен, известен като
„града на стоте войводи“, ежегодно се провежда Националният
фолклорен събор „Карандила пее” в местността Карандила.

На историческата
хайдушка поляна под
клоните на гордия вековен дъб имахме
възможност да се докоснем до пъстротата и богатството на
фолклорното изкуство. За 19-и път над
46 самодейни състава огласиха местността Карандила и
за пореден път доказаха, че в гърдите
им туптят младежки
сърца и са дълбоко
свързани с народните традиции. Един
наистина уникален
празник,
пъстроцветна феерия от багри
и талант на художествената самодейност на
пенсионерските и читалищните колективи
с основни организатори Съюзът на пенсио-

За седми път в Деня на Съединението на България - 6 септември, се
проведе среща на туристите ветерани от клубовете на пенсионера и инвалида от община В. Търново. Тя бе
посветена на 140-годишнината от освобождението от турско иго, 133 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България и 124 години организиран туризъм.
Поздрав към 250-те участници отправиха Паскал Паскалев, председател на ТД ,,Трапезица - 1912”, Радка Маркова – областен и общински
председател на СП-2004, В. Търново,
Росица Димитрова – директор на дирекция ,,Социална дейност и здравеопазване” към община В. Търново, Румяна Цонева – председател на
първия в региона Клуб на туристите

ветерани и инициатор за ежегодно
провеждане на празника в местността Ксилифор край В. Търново.
Празникът с годините надхвърли
рамките на общината, тъй като в него взеха участие групи от Попово, гр.
Елена, Златарица, Г. Оряховица, Стражица и др.
Изнесена бе богата художествена
програма от певчески групи и рецитатори. След другарския обяд последва веселие. Дълго горските склонове на Ксилифор бяха огласяни от
кръшни хора.
Надявам се през 2019 г. празникът да стане регионален. Да съхраним
жизнеността и бодрия дух на хората
от третата възраст!
георги ЕвТиМов,
с. самоводене

В града на стоте войводи
нерите-2004 - Сливен, с
областен председател
Пенка Симеонова и община Сливен.
Гости на фолклорния

събор бяха представители на общината, на
ръководството на ЦС

на СП-2004 - председателят Валентина Николова, зам.-председателят по организационните въпроси Стефан
Груев, Надежда Касабова, Кольо Милев - депу-

тат от НС, Тамара Иванова – от българо-руското дружество в Сливен,
общински съветници,
кметове, общественици и хиляди граждани и гости от цяла
България.
19-ият национален
събор бе
тържествено открит
от
областния
председател на СП2004, Сливен, Пенка Симеонова. Обработен и автентичен
фолклор, стари градски
песни, хорови компо-

зиции, сатирични музикално-поетични творби, изпълнени със свежи, непомръкнали от
годините чувства. Талантът, жаждата за изя-

ва, добротата и съпричастието нямат възраст.
И колкото по-тежки стават времената, в които
живеем, толкова повече
хората имат необходимост да изявят своя талант. Сливенският балкан бе огласен от песните за България от певческата група при ПК
„Елит” и ПК „Будители”.
Последваха изпълнения на прекрасни български народни песни
от пенсионерски крубове на СП-2004 от цяла България и самодейни състави на местните
читалища. Десетгодишният Антон Великов отправи своя музикален
поздрав към участници
и присъстващи с хубавата българска песен „Изгуби си Желю булката”
и бе последван от други малки изпълнители
на народната песен. Гжа Симеонова връчи на
всички участници в надпяването почетна грамота и подаръци от община Сливен и дарение
от СП-2004. 19-ият национален преглед бе закрит с песентта на Емил
Димитров „Моя страна,
моя България”, след което започна всеобщо
веселие. Участниците
и гостите извиха кръшни хора под съпровода
на музикантите от ПК
„Златни години” и музикалния озвучител Динко Рахнев.
в. Николова,
председател на сП-2004
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Йорданка Христова на Джаз фест – 2016 г. – Банско
От стр. 1
цертите си и след заСъвсем наскоро,на връщането си продъл10 септември велико- жава творческото сълепната естрадна пе- трудничество с големи
вица отпразнува своя- български композитота 75–годишнина.
ри. Независимо че все
Няма човек, който още е начинаеща педа не е привлечен от вица, тя намира подмагнетизма, красота- крепата на големите
та, елегантния стил и оркестри „Балкантон“,
темперамент, които и „София“ и Оркестъра
до днес излъчва на сце- на Българското радио
ната голямата певица. и телевизия.
Високият й професиИ през следващите
онализъм е резултат две години тя участва
от един труден и дъ- на фестивала и отново
лъг творчески път, из- печели голямата навървян с много рабо- града „Златния Орфей“
та, постоянно поддър- с песни на композитожане на вокалните въз- ра Йосиф Цанков и поможности и
хиляди концерти, изнесени в България и чужбина.
Йорданка Христова
дебютира на
сцената през
1964 г. с песента „Серенада“ по музика на Иван
Маринов непосредствено след за- С Бисер Киров
вършването
на Студията за естрад- ета Димитър Василев –
ни изпълнители, къ- „Песен моя, обич моя“
дето учи при маестро и „Облаци“. Песента
Милчо Левиев. Двама- „Песен моя, обич моя”
та продължават да ра- става емблематична
ботят съместно и за- не само за певицата,
писват песните „Една но и за композитора и
красива грешка“ и „Съ- се превръща в нейнаседът тромпетист“ по та брилянтна визитна
текстове на Радой Ра- картичка. По-късно тя
лин, музика на Милчо споделя за тази песен:
Левиев и Петър Ступел. „Цял живот съм благоТези песни отвеж- дарна на Йосиф Цандат Йорданка Христо- ков, че ми довери тава към първите й ем- зи песен, защото тя си
блематични хитове и е моя абсолютна запаспечелването на „Злат- зена марка. Много крания Орфей“. Тя дебюти- сива, много! Не искам
ра на фестивала през да я променям! Опит1966 г. с песента „Дел- ваха се да й правят кафините“ по музика на въри с други аранжиДимитър Вълчев, текст менти. Но тя е толкова
- Димитър Керелезов. гениална, така блестяЙорданка Христова из- що измислена, че е грепълва песента със сил- хота да правиш някакна емоция, която те по- ви опити и издевателснася напред с делфи- тва върху нещо толконите, по лунния път ва съвършено“.
некратък… В интимно
Певицата има 9 насъзвучие с текста певи- гради на Международцата те кара да си пред- ния фестивал „Златния
ставиш картината… И Орфей“.
си там, с делфините…
След големия успех
След първия си ус- талантливата певица
пех на „Златния Ор- започва екстремнафей“ Йорданка Христо- та си кариера нагоре
ва заминава на турне и става изключително
в Куба, където има не- популярна в България
вероятен успех с кон- и чужбина. Йордан-
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Песен моя, обич моя
ка Христова е изнесла
над 3500 концерта в
40 страни на петте континента - Куба, Индия,
Русия, Египет, Германия, Китай, Франция,
Алжир, Чехия, Унгария и др.
В певческата си кариера работи с изключително талантливи български композитори, които са
писали едни от найпрекрасните песни за нея. Музиката я среща с Найден
Андреев, Тончо Русев, Александър Йосифов, Зорница Попова, Петър Ступел,
Стефан Димитров,
Вили Казасян, Морис
Аладжем. Сред незабравимите й хитове
са „Ще продължавам
да пея“, „Песен моя,
обич моя“, „Янтра“,
„Яворова пролет“ и
др.
С оркестър „София“
и четирима известни
актьори – Георги Раданов, Георги Попов,
Пенчо Петров и Петко
Карлуковски,
представят
спектакъла
„Шлаг е р на пътека“
и този
творчески
период
е незабравим
за певицата.
Тя споделя: “Направихме за една година, с
всичката заетост на тези актьори и на оркестъра, 100 представления. Пеех с актьорите
китка от стари градски
песни в любовни триъгълници, дуети… На
сцената имаше пейка,
дърво и ние изпълнявахме нашите неща.
После и по телевизията направиха такова
предаване. С оркестър „София“ имам та-

кива незабравими турнета! След всеки концерт отивахме в ресторант, където започваше джемсешън. Имаше
оркестър, който свири,
музикантите от нашия
състав се качваха на
сцената и засвирваха

Тя признава, че е обичала този великолепен
музикант и човек. Но
безбройните турнета,
свързани с пътуване,
спане по хотели и летища, с безсънни нощи
започват да изморяват
голямата певица. Неза-

Концерт на Йорданка Христова с кубинската певица Омара Портуондо
един от любимите ми
блусове! Бяха истински години на общуване с хората и с музиката. Страхотни спомени
имам с тези велики музиканти!“
През годините Йорданка Христова не прекъсва връзката си с Куба, където има многобройни почитатели.
Музикалните турнета в тази островна
страна й дават възможност да се докосне до
титани в музиката от
групата „Лос иракере“,
които са носители на
5-6 награди „Грами“ –
пианиста Чучо Валдес,
саксофониста Пакито
Д’Ривера, китариста
Карло Емилио и Артуро Сандовал. По предложение на Чучо Валдес певицата записва
в Куба песента „Земята ще бъде за всички“.
Певческата й кариера я свързва с дългогодишно професионално и духовно сътрудничество с големия музикант Кристиян Платов, който непрестанно я съпътства в многобройните й турнета
в България и чужбина.

висимо че е на върха
в певческата си кариера, като всеки човек
си мечтае да има деца,
домашен уют и топлина и решава да създаде семейство. Има две
деца от брака си, които отглежда сама, без
помощта на родителите и отдава най-голямата си любов и привързаност към семейството.
Те са най-важното нещо в живота й. До израстването на децата тя
се отдръпва за известен
период от сцената, но
продължава творческите си изяви, макар
и не така активно.
В годините на прехода в България след
10 номеври 1989 г. настъпва тежък период в
живота й. Принудена е
да изтърпи най-унизителното отношение
към членовете на семейството й - отдръпване на приятели и постоянни съдебни процеси срещу нейния
свекър Григор Стоичков – бивш кандидатчлен на Политбюро на
ЦК на БКП. Въпреки
унижението Йорданка
Христова успя да запа-

зи достойнството си на
човек и творец.
Независимо от загубата на скъпи за сърцето й хора певицата
продължава музикалните си изяви на сцената. От началото на
певческата си кариера има издадени
22 албума с български песни и латиноамерикански шлагери, руски и цигански
песни. През 1995 г.
прави грандиозен
концерт в зала 1 на
НДК по повод 30 години на сцената, получава наградата на
„Златен Орфей+“и е
обявена за певица на
годината. Йорданка
Христова журира в
музикалния формат
„Мюзик Айдъл“ и шоуто „Байландо – сцена на мечтите“.
Отново през 2013
г. изнася концерт
с мотото „Влюбена в
живота“, с който отбелязва своя 70-годишен
юбилей и 50 години на
сцената. На този голям
юбилеен концерт Йорданка Христова взриви и изправи публиката на крака със своя
талант, енергия, красота и певчески възможности. Беше необикновено красиво и
вдъхновяващо вълнение в сърцата на всички нейни почитатели!
Публиката я отрупваше с цветя и много
обич, защото песните,
които е пяла през всичките години са подарени на хората със сърце
и любов.
Колективът на в.
„Пенсионери“ също
се прекланя пред таланта голямата българска певица Йорданка Христова. Пожелавай да съхрани магнетичната си
енергия, великолепния глас и както се
казва в песента „Изповед“ - да продължи да пее до последния си земен миг.
Честита 75-годишнина!

Нови книги

Изгубени истории

За пръв път на българския книжен пазар излизат
последните неиздавани разкази на Скот Фицджералд
със заглавие „Бих умрял
за теб и други изгубени
истории“, издадена от издателство „Хермес“.
Сборникът съдържа осемнайсет неиздавани, непознати или смятани за безвъзвратно изгубени разкази на
легендарния писател.
Скот Фицджералд е писал разказите в края на 30-

те години на миналия век, те
са били отхвърлени от редакторите заради провокативната си тема и стил или са потънали във водовъртежа на
последните години от живота на писателя.
Независимо че се е нуждаел
от пари и благоразположението на критиците, писателят е
предпочел да остави разказите непубликувани, вместо да
допусне редакторска намеса.
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Cвeкъpвaтa нa Иpeнa Mилянкoвa нe я пoнacя He иcкaм пapи,
Иpeнa Mилянĸoвa нe
ce paдвa нa любoвтa
нa мaйĸaтa нa мъжa cи!
Aĸтpиcaтa poди втopo дeтe
нa Hиĸoлa Чoлaĸoв.
Tя e нa нoж c poдилĸaтa
oт мoмeнтa, в ĸoйтo cинът
й ce влюбил в нeя.
Bъзpacтнaтa жeнa нe
oдoбpявaлa вpъзĸaтa нa
Hиĸи cъc звeздaтa oт „Πoд
пpиĸpитиe“ глaвнo пopaди фaĸтa, чe тoй зapязa
ceмeйcтвoтo cи зapaди нeя. Oт бившaтa cи
cъпpyгa имa двe дeцa, нo
тoвa нe гo cпpя дa paзбиe
бpaĸa cи.

Иpeнa Mилянĸoвa нe й ce
виждaлa пoдxoдящa пapтия

и пopaди тoвa, чe тя вeчe
имa чeтиpи дeцa oт пpeдишния cи мъж.
Жeнaтa ce пpитecнявaлa,
чe cинът й тpябвa дa глeдa
чyжди дeцa, ĸoeтo мy ce
oтpaзявa финaнcoвo.
Ha вcичĸoтo oтгope
минaлoтo нa aĸтpиcaтa cъщo нe e зa чyдo и пpиĸaз.
Teзи нeйни чeтиpи дeцa
ca oт пpecтъпниĸa Poceн
Чoлoв – Чoлaтa.
Във вceĸи eдин мoмeнт
мoжeл дa ce пoяви и дa
зaплaши живoтa нa cинa
й. Heщo, ĸoeтo би cмyтилo
вcяĸa мaйĸa.

Иcтинaтa зa нoca
нa княгиня Kaлинa
Kнягиня Kaлинa oт дългo вpeмe e пoдигpaвaнa зa
външния cи вид, нo ce oĸaзвa,
чe нe e тpябвaлo xopaтa дa
бъдaт тaĸa жecтoĸи!
Beчe 16 гoдини тя тъpпи
ĸaĸви ли нe намеци пo oтнoшeниe нa cвoя нoc. Mнoгo
ce cпeĸyлиpaшe зaщo тoй e
тoлĸoвa cплecĸaн, нo чaĸ ceгa
cтaнa яcнa иcтинaтa.
Oĸaзвa ce, чe дъщepятa
нa Cимeoн Bтopи e cтaнaлa
жepтвa
нa
нeĸaдъpeн
зъбoлeĸap. Oттoгaвa изглeж-

a cвeтoвнaтa титлa

Kyбpaт Πyлeв e
oтвpaтeн oт aлчнocттa нa бившия cи eĸип.
Бoĸcьop
нoмep
eднo нa Бългapия
впeчaтли цялaтa нaция c дyмитe
cи. Toй

глaвнaтa цeл e билa дa
cпeчeлят пapи oт нeгo.
„Πpocтo aз cъм бългapин. Hиĸoй в чyжбинa нe ce интepecyвa
oт бългapинa. Интepecyвaт ги
пapитe.
A мeн
мe

инпeчeли
милиoни, нo вcъщнocт oнoвa, ĸoeтo
иcтинcĸи гo вълнyвa,
нe ca пapитe.
Koбpaтa имa eднa
гoлямa цeл и тя e дa
cтaнe cвeтoвeн шaмпиoн в пpoфибoĸca.
Гoтoв e дopи дa
пoжepтвa oт финaнcитe cи, зa дa гo нaпpaви.
Имeннo зaтoвa ce paздeли c пpoмoyтъpcĸa
ĸъщa
„Зayepлaнд“.
Heмцитe нe ca гo ocтaвяли дa ce бopи зa
бoĸcoвия вpъx, a зa тяx

дa тoлĸoвa пoĸъpтитeлнo.
„Kacae ce зa мeдицинcĸи
пpoблeм. Koгaтo e билa в
ĸoлeжa нa 8 гoдини, тя cи e
cчyпилa двa зъбa. Πpeз 1999
г., дoĸaтo изyчaвa изĸycтвo в
Лoндoн, Kaлинa oтишлa пpи
зъбoлeĸap, ĸoйтo дa oблeчe
пpoблeмнитe peзци. Зa лoш
ĸъcмeт oбaчe зъбoлeĸapят
пpoбил
твъpдe
мнoгo
ocнoвaтa нa чeлюcтнaтa ĸocт
и я e yвpeдил нeoбpaтимo”,
paзĸaзвa cъпpyгът й Kитин
Myньoc.

тepecyвa
дa ce paзвивaм.
He мe интepecyвaт
тoлĸoвa
пapитe,
ĸoлĸoтo дa cтaнa
cвeтoвeн шaмпиoн.
Πoбeдитe, битĸитe –
тoвa е важно.“
Πo дyмитe нa възлюбeния нa Aндpea
oбaчe у него личи paзoчapoвaниe и
oгopчeниe. Toй нaвяpнo нe cчитa, чe
eĸипът мy e нaпpaвил вcичĸo нeoбxoдимo, зa дa мoжe тoй дa
cтъпи нa въpxa.

Лесно ли е Лили Ивaнoвa ce paзпpaви c пopтиepa cи
бащинството

Kpacи Paдĸoв oтcĸopo e бaщa, нo вeчe paзбиpa ĸaĸвo ca пpeживeли вcичĸи, ĸoитo имaт
бeбe!
Aĸтьopcĸoтo ceмeйcтвo Cтaниcлaвa Гaнчeвa и Kpacи Paдĸoв e нa ceдмoтo нeбe oт
щacтиe cлeд пoявaтa нa cинa им Teoдop.
Hoвopoдeнoтo вeчe e изнepвилo c нeпpecтaнния cи плaч poдитeлитe cи.
47-гoдишният ĸoмиĸ нe мoжeл дa ce нacпи
oт пocтoянния peв нa Teo и ce пpинyдил дa
cлaгa тaпи зa yши, зa дa нe бyдyвa цялa нoщ.
Cтaниcлaвa пъĸ изпaднaлa в cлeдpoдилнa
дeпpecия oт xopмoнaлнитe пpoмeни в opгaнизмa й. 39-гoдишнaтa мaйĸa peвнyвaлa oт
внимaниeтo, ĸoeтo Kpacи пoĸaзвa ĸъм бeбeтo,
и ce чyвcтвaлa пpeнeбpeгнaтa.
Maлĸият Teoдop ce пoяви в ceмeйcтвo
Paдĸoви cлeд 12 гoдини чaĸaнe. Hаскоро Kpacи
и Cтaниcлaвa oтпpaзнyвaxa 14 гoдини ceмeeн
живoт и дълги гoдини eлeгaнтнo oтĸлoнявaxa
въпpocитe зa нacлeдниĸ. Близĸи дo apтиcтичнaтa двoйĸa paзĸpиxa, чe щъpĸeлът ce зaбaвил зapaди peпpoдyĸтивнитe пpoблeми нa
Cтaниcлaвa.

Лили Ивaнoвa
нaĸaзa жecтoĸo
тoзи, ĸoйтo пocмя дa paзглacи
инфopмaция пpeд
мeдии и пoдpoбнocти oĸoлo жилищeтo й.
Koгaтo yзнaлa,
изпълнителката нa
„Ветрове“ пoбecнялa.
Tя
вeднaгa
гoвopилa c шeфa
нa cтpoитeлнaтa
фиpмa, oпитвaйĸи
ce дa гo yбeди, чe тpябвa дa cмeни пopтиepа.
Бизнecмeнът явнo ce e
вcлyшaл в дyмитe нa пeви-

цaтa, зaщoтo ĸooпepaциятa
вeчe имa нoв пopтиep. Toй
бил инcтpyĸтиpaн дa нe
cпoмeнaвa нищo пpeд ниĸoгo

зa Лили Ивaнoвa.
Жилищeтo
нa
79-гoдишнaтa пpимa нe ce вoди
диpeĸтнo нa нeйнo
имe, a нa фиpмaтa й,
чpeз ĸoятo ocъщecтвявa ĸoнцepтнaтa
и звyĸoзaпиcнaтa
cи дeйнocт – ЛИ 1
EOOД. Имoтът ce нaмиpa нa пocлeдния,
шecти eтaж.
Интepecнoтo e,
чe в cъщaтa жилищнa cгpaдa ce пoдвизaвa и дpyгa гoлямa звeздa
– Димитъp Бepбaтoв. Бившият
фyтбoлиcт имa двa aпapтaмeнтa тaм.

Îòíîâî çàåäíî

Тв
продуцентът
Магърдич
Халвад-

жиян публикува любопитна случка от ва-

канцията си. На
кадъра Димитър
Рачков и бившата му половинка Мария Игнатова седят на една маса.
Колегите от
"Нова" отново
се събраха като
в добрите стари
времена. Гала и
Стефан, Мария
Игнатова, Димитър Рачков, Ани
Халваджиян
с
приятеля си, Бебо, Алекс, Кремена и

Маги са били заедно
в Тоскана. Преди семейството на продуцента всяка година
прекарваше лятната
си ваканция с Рачков
и Игнатова.
Двойката бе разделена повече от година. Но наскоро бяха забелязани заедно на парти. Появи
се снимка, на която
седят на една маса в
нощен клуб.
Явно те отново са
се събрали и са двойка като едно време.
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Масово избиване на слонове

Повече от 87 слона са
убити за слонова кост в
Ботсвана. Те са намерени мъртви близо до известен резерват в делтата на Окаванго, страната с най-голям брой африкански слонове. Близо
три години организацията „Слонове без граници“ преброява животни-

те в Африка с помощта
на учени и изследователи от цял свят, проучва и
детайлно събира данни
за състоянието на популацията на африканските
слонове на континента.
Резултатите от преброяването показват, че една
трета от слоновете са били убити през последно-

то десетилетие, а 60% от
тях в Танзания са унищожени за пет години.
Доскоро Ботсвана се
считаше за необичайно
безопасно място за африканските слонове, но
скоро след разформироването на звеното за борба с бракониерството се
случи този най-ужасен
инцидент. Африканските слонове са определени като уязвим вид.
Въпреки международната забрана за търговия
на слонова кост от 1989
г. нейната изключителна стойност за практикуващите алтернативна
медицина и производителите на някои видове сувенири - особено в
Китай - означава, че търсенето на слонова кост
на международните па-

зари продължава. Независимо от усилията бракониерството продължава да бъде ясна и реална заплаха. Не по-малка
заплаха за африканските
слонове е превръщането
на техните места за живеене в земеделски земи.
В недалечното минало историята познава още по-трагични инциденти. В началото на
2012 г. тежко въоръжена група от бракониери
навлиза в Националния
парк на "Буба Н'Джида" в
Камерун и избива над 300
слона заради бивните им.
Преброяването на слоновете за 2018 г. е приключило само наполовина и природозащитниците се опасяват, че убитите слонове ще се окажат
много повече.

Оазиси в пясъчното море
Пустинята Убари, наричана пясъчното море, е изключително сух
регион. Намира се в Югозападна
Либия. Пясъчните дюни са с площ
от около 58 000 кв. км. Сушата в
региона не е била вечна. Преди
повече от 200 000 години районът на Убари е бил с влажен климат, обилни дъждове, плодороден
и с много реки, които се вливали
в огромно езеро. Изменението на
климата довело до изпаряване на
цялото езеро. Следи от него все
още съществуват и до днес под
формата на 20 малки езера.
Езерата Убари са едни от малкото на планетата, които са разполо-

жени в средата на море от пясък и
заради уникалната си природна красота
се считат
за едни
от найневероятните оазиси в света.
До тези места
може да се стигне само с камили. Едно от езерата – Ум-ал-Маа, е по-малко, но може би най-прекрасното. Неговото
име означава “майка на водата” и

Äоказателства
за Âан Ãоã
Британският изкуствовед
Мартин
Бейли откри нови
доказателства, според които Винсент ван Гог си отрязва ухото в деня, когато научава, че брат му Тео се е сгодил. Найразпространената хипотеза досега беше, че Ван
Гог отрязва ухото си с бръснач след разправия с
художника Гоген. Този изумителен акт художникът извършва на 23 декември 1888 г. Намерен е на
следващия ден в безсъзнание от полицай и е закаран в болница.
Когато идва на себе си, Ван Гог не си спомня какво се е случило. Диагнозата, която му поставят, е
„остра мания с генерализиран делириум“.
Мартин Бейли твърди, че в същия ден Ван Гог
получава писмо от брат си Тео – неговата голяма
опора, в което му изпраща пари. В писмото той му
пише, че е срещнал жената, която харесва, и тя се
е съгласила да се омъжи за него.
Бейли установява също, че преди да изпрати писмото на брат си, Тео вече е поискал благословията на майка си да се ожени. Именно това писмо от
брата на Ван Гог пристига на 23 декември. Затова
Бейли е убеден, че коледното писмо до Ван Гог е
съдържало и голямата новина.
След трагичния инцидент Ван Гог остава в болница в Арл, Южна Франция, като периодично го изписват и приемат, докато не постъпва по-късно в
психиатрия. Там рисува едно от най-известните си
произведения – „Звездно небе“.

напомня колко е важна водата в
пустинята.
Характерното
за
убарските езера е, че
са изключително солени. Това се дължи на факта, че водата в тях постоянно се изпарява. По
този начин минералите във водата на
езерото стават по-концентрирани. Някои от езерата, чиято дълбочина варира
между 7 и 32 метра, имат почти
пет пъти по-солена вода от тази
в морето.

3.X. - 9.X.2018 г.

Êлиматичните
промени рушат
океанските екосистеми
американският учен Ерик Принс – експерт по
морски видове, изучава следите на една маркирана риба, когато забеляза нещо странно. синият марлин от югоизточната част на сащ се потапя на половин миля дълбочина. Екземпляри
от същия вид риба в коста рика и гватемала,
гана, Ямайка и Бразилия остават близо до повърхността и рядко слизат на няколко фута дълбочина. оказва
се, че морските
обитатели, с които се храни синият марлин, се
опитват да избегнат задушаване и плуват
на повърхността, съдържаща
твърде малко
кислород.
откритието
на учения от
сащ е сред първите примери
за многобройните начини, по
които морският
живот се променя в отговор на
новите реалности. Морските води в открито море губят кислорода в резултат на климатичните промени. За някои от морските видове водата с ниско съдържание на кислород може да
увреди тяхното възпроизводство, да съкрати
живота, да промени поведението и имунната
им система. Нискокислородните води могат да
предизвикат генетична промяна на морските
обитатели. Промяната на морската вода принуждава рибата тон, акулите, херингата, сенчестата риба, скумрията, тихоокеанската треска и рибата меч да плуват на все по-малки групи в богати на кислород води. концентрирането им повече на повърхността ги прави по-лесна плячка на костенурки, птици, включително
и на риболовни флоти.

Àлея на славата в холивудски стил
Лондонската зала "Роял Албърт хол", в която са се представяли някои от най-големите имена в развлекателната
индустрия, политиката и спорта, вече има
Алея на славата в холивудски стил.
Сред първите почетни 11 личности и
институции са кралица Виктория, Чърчил,
Айнщайн, Ерик Клептън и Адел.
Кралица Виктория
е положила първия
камък на сградата на 29 март
1871 г., а залата е наречена
на съпруга й принц Албърт.
”Роял Албърт хол” е била по-

строена за четири години в
Южен Кенсингтън. Интересно е да се знае, че външната
обвивка на сградата е напра-

вена от 6 млн. червени тухли
и 80 хил. теракотени плочки.
Уинстън Чърчил и Алберт
Айнщайн са изнасяли лекции

в залата. Участничките в движението за предоставяне на
избирателни права на жените, които също са почетени,
са организирали в нея събранията си.
Част от знаменитостите,
удостоени с почетен приз в
Алеята на славата, са боксьорът Мохамед Али, певицата Шърли Беси, Роджър
Долтри от група "Ху", който има много благотворителни концерти за каузата
„Лечение на тийнейджъри
от рак”.
Ерик Клептън и Роджър
Долтри присъстваха на официалното откриване на Алеята на славата.

Промени в у÷илиùата

В

ластите в Обединените арабски
емирства – ОАЕ,

за първи път
в историята
на страната
решиха, че в
учебния процес в държавните училищата ще
се провежда
съвместно обучение
на момчета и момичета. От тази учебна го-

дина момчетата и момичетата в ОАЕ ще започват обучението си
на 5-6-годишна възраст. Всъщност съвместното обучение
на момчета и момичета е широко застъпено в частните училища в страната, но е

новост в държавните.
Властите се надяват, че това ще помогне да се повиши
успехът на момчетата,
а също така ще подготви девойките за
съвместната им работа с представители на
мъжкия пол.

страницата подготви кармен иваНова
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Ëюбов към въëшебната книга Далматинец
свири и пее
„Любов към вълшебницата книга” – това е мотото на инициативата на район „Северен“, община Пловдив, която се реализира чрез един
скромен, но много трогателен жест: кметът инж.
Ральо Ралев и неговият екип откриха
безплатна денонощно работеща
библиотека на открито. Тя се
намира в непосредствена
близост до районното
кметство с адрес бул.
„Цар Борис ІІІ Обединител” №22А.
„Целта ни е да
обогатим градското
пространство и да
провокираме интереса на малки и големи
жители на район „Северен” към книгата” – сподели кметът Ралев.
Книгите в къщичката могат да
се вземат свободно за четене, като всеки на

свой ред може да остави книга за следващите читатели.
Къщичката за книги и атрактивните надписи по нея „Вземи. Прочети. Върни“ привлякоха веднага вниманието на десетки
жители на „Северен“, а когато разбраха каква е целта й, веднага се натрупаха желаещи да си
вземат от предложените заглавия.
„Надявам се
гражданите да
подкрепят идеята ни и да използват пълноценно къщичката
за книги, като тя може да стане място за
срещи, разговори, споделяне и размяна на книги и идеи“
– коментира инж. Ральо Ралев.

Музикално куче от България стана хит в
световните медии. Двегодишният далматинец
Фреди от Банкя може да пее и дори да свири на пиано.
Далматинецът е кръстен на любимия музикант на семейството Фреди Меркюри. Когато
дъщерята на Олена тръгва на уроци по пиано, далматинецът започва да показва музикалните си заложби.
"По-скоро мама го учеше да свири и да пее.
Първо му слагахме лакомства по пианото и
той така свиреше и ги ядеше", разказа Людмила Кирилова.
Талантът на Фреди не остава незабелязан и

Експозиция на живи пеперуди
В покрайнините на
Варна в КК „Св. Константин и Елена“ е първата в
България целогодишна
експозиция на живи пеперуди "Butterfly House
Varna". Варненци и гости на града могат да усетят атмосферата на тропическите гори. В къщата на пеперудите децата могат да видят как се
"раждат" най-удивител-

ните тропически екземпляри, как пърхат наоколо с ефирните си нежни
крилца и се хранят от сока на цитрусови плодове.
Картини представят
различни по размер и
вид пеперуди, а в допълнение посетителите могат да си тръгнат от това
вълшебно място с екзотични сувенири или фотосесия.

от световните медии. Участвал е дори в телевизионно шоу в Русия.
"Аз смятам, че всяко семейство трябва да
има куче, децата се научават на отговорност
и той допълва нашето семейство", категорична е Олена.
Фреди е носител на редица купи и медали.

Дворът на кириëиöата Сватба по стара военна традиция
откри нови паметниöи
в Двора на кирилицата наскоро тържествено бяха открити бюст-паметници на големи български и
руски писатели: Николай хайтов (скулптор александър хайтов - син на писателя), лев Толстoй (скулптор
акад. Михаил Переяславец), Максим горки (скулптор
владимир соскиев), иван Тургенев (скулптор Борис
соскиев), иван крилов (скулптор алан казиев), александър грибоедов (скулптор акад. Зураб Церетели,
президент на руската художествена академия), Николай гогол (скулптор акад. салават щербаков) и антон
П. Чехов (скулптор акад. александър рукавишников).
"всички паметници са финансирани от Двора на кирилицата, казва карен алексанян - създателят на това уникално културно средище.

Офицер от Българската армия се ожени с
парадна униформа под
шпалир от саби. В Стария Пловдив Мадлена
от София и Емануил от
Пазарджик избраха на
сватбения си ден да уважат традициите.
"Като офицер от Българската армия за мен
е чест да се венчая с
тази парадна униформа. Аз като син на свещеник съм възпитаван
цял живот в любов към Бога
и любов към родината", заявява Емануил Манов. Първата офицерска венчавка е от
преди 130 години - на Стефан Стамболов. Мадлена била набелязана за снаха първо
от бащата на Емануил по вре-

ме на екскурзия до Божи гроб.
Баща му е свещеник и първо завел нея до Божи гроб, после – него, за да осветят дома й в Костенец. Намират се и
се сгодяват на Бъдни вечер. И
двамата се женят със съзнанието, че почитта към вярата и

армията е почит и към семейството.
"За мен е чест и едно
достойно продължение
на рода, тъй като моят дядо е бил военен, моят баща е бил военен и се радвам, че моят бъдещ съпруг
е военен", заяви Мадлена
Христозова.
А ключовата дума в тези семейства била "възпитание". "Да уважаваш повъзрастните, родителите, родината. Неща, които
всички трябва да правим,
без значение дали сме военни съпруги, или не", заявява Мадлена Христозова.
Колеги на Емануил изпълниха военния ритуал и
застанаха с шпалир от саби
зад семейството им.

Ценна археологическа находка
всеки паметник е изработен от скулптор, който неслучайно е от националността на съответния писател.
По този начин ще бъдат представени както литературната, така и скулптурната школа на народите, които са взели азбуката си от България!", допълва той.
в Двора на кирилицата предстои откриването на паметници на украински, хърватски, белоруски, румънски, монголски, чеченски, дагестански, черногорски,
якутски, бурятски, чукски и други писатели.
До няколко месеца алеята на писателите в Двора
на кирилицата ще бъде обогатена от над 30 паметника на творци от цял свят.
"Мисията на Двора на кирилицата е да опази свещената азбука и да покаже нагледно на народите от
целия свят, че България, и в частност първопрестолна
Плиска, е родината на кирилицата", казва алексанян.

Фриз с релеф на гладиаторски битки откриха археолози в Никополис ад Иструм
край Велико Търново. Находката е с датировка от втори - трети век и по нея може
да се съди, че гладиаторските боеве са би-

ли нещо обичайно за живота на античния
град край Янтра.
Релефът показва битката между класически гладиатор и ратиарий. Това са два от
поне 15-те различни категории гладиатори, които са съществували в онези години.
Различавали са се по оръжията, които са
използвали в битките. Класическият гладиатор е излизал на арената с къс меч, ратиарият - с тризъбец и меч и точно този двубой е изобразен върху релефа. Една от хипотезите е, че фризът е украсявал търговска маса за отмерване на зехтин и зърно и
е от периода, в който градът е процъфтявал. Друго предположение е, че е бил част
от жертвеник.
страницата подготви соня вълкова
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Поетът матей ШОПкин на 80 г.

М

атей шопкин е
роден на 29 септември 1938 г. в
с. Долна Липница. Завършил е строителен
техникум във Велико

Търново и българска
филология в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”. Работил е във
в. „Студентска трибуна”, Радио София,
издателство „Народна младеж”, в. „Литературен фронт”, Националния литературен музей. Бил е
секретар на Съюза
на българските писатели по въпросите на
поезията, председател
на Столичния съвет за
култура, главен редак-

тор на сп. „София” и на
алманаха „Янтра” – Велико Търново.
Пише и публикува
стихотворения от ученическите си години.
Като войник издава
първата си стихосбирка „Двадесета пролет”.
Автор е на повече от 50
книги – поезия, публицистика, стихове за деца. Пише и литературна
критика, превежда от
руски. Съставител е на
няколко поетични антологии. Негови стихотворения са преведени

Áîæåñòâåí äàð
Аз пак ще изповядам, че обичам
България и нейния олтар…
Защото българин да се наричам
за мене е свещен божествен дар!

И в мигове на бури забучали,
на пориви, на грижи, на мечти
аз помня стародавните скрижали,
с които Тя до гроб ме освети.
Тя – моята земя благословена,
Тя – люлката на българския род.

Тя диша в песента ми съкровена
и търси към столетията брод.

Тя с притчи и предания ме вика
да се превърна в лира и тръба,
за да участвам в нейната велика
и горда, и страдалческа съдба.
И аз на този повик се обричам
и в моя дух бушува жива жар…
Защото българин да се наричам
за мене е свещен божествен дар!

ÎÂ×ÀÐÈ

Прибра овцете и затвори кошарата. Време е
да спят. Слънцето тъкмо
залязваше и последните му лъчи се отразяваха в рехавите червеникави облаци над планината.
Захладня.
Прибра се в схлупената, но поддържана къща,
запали огъня и се зачете
в някакъв вестник. Беше
ужасно гладен, а го мързеше да си сложи. Най-накрая не издържа, отвори
хладилника и грабна луканката. Отряза голямо
парче и го отхапа
стръвно. Отпуши бутилката с червено вино и отпи.
Жена му
го наб л ю даваше
скришом.
Преструваше
се, че гледа телевизия. Те не разговаряха.
„Дали да не я питам защо не си говорим?”, хрумна му на овчаря. Той вече не помнеше причината. Преди години намираха повод да спорят за какво ли не – за времето, за
посевите, за слънчогледа, за боба или за нещо
по-маловажно – например за това, че нямат деца. Но после нещо угасна
помежду им и престанаха
на общуват.
Жената пиеше айран

в леглото и гледаше южнокорейски сериал. Колкото по-глупави бяха филмите, толкова по-интересни й се струваха. Това беше недостатък, който не успя да преодолее
през годините – благодарение на недостатъка се
влюби в оня дъртак, дето се е заврял в хладилника и не спира да яде.
Всяка вечер е така. Лятото се търпи, но през зимата е по-лошо, вечерите са
уморително дълги. Добре
поне, че зарязаха

земеделската орисия и се хванаха с овцете – тази работа е по-лека, а и по мръкнало винаги е свободна
да си гледа каквото иска.
Мъжът се нахрани, отпи последната глътка от
бутилката, остави я до
коша край масата и легна на другата кушетка в
стаята. Погледна намръщено огъня и като го домързя да хвърли още една главня, задряма.
Тя също затвори очи.
Същата нощ двамата

сънуваха един и същи сън.
Бяха заедно, вървяха нанякъде прегърнати и овцете играеха около тях някакъв небесен танц – бели ангели с кръгли ефирни обръчи над главите си.
Тези ангели им сочеха пътя, по който да вървят, и те
пристъпваха бавно, гушнати един в друг, сигурни, че посоката е правилна. Изведнъж светлината
на ангелите наоколо стана
прекалено силна, гореща,
белите образи започнаха
да се размиват, да потичат и да се топят от огъня...
Казаха, че може и да
се изгорели живи. Но не
намериха остатъци. Слава богу, всички овце бяха
успели да избягат от кошарата, само една се бе
задушила от дима. Къщата беше изгоряла до
основи.
– Те двамата не
мелеха брашно напоследък! – говореха си клюкарите, като оглеждаха остатъците от пожара.
– Много задружни бяха
– кимаха друга група клюкари. – Какво единно семейство! Навсякъде вървяха заедно.
– Тя нарочно не му роди дете – обясняваше някой. – Той много пиеше.
– Той беше яловец. А
и тя беше ялова. Затова
се взеха. Отърколила се
тенджерата, па си намерила похлупака.
Какво ли не говореха
хората. Когато няма какво да кажат, хората много говорят. Затова сигурно онези двамата все мълчаха.
владимир гЕоргиЕв

Поезия

на редица чужди езици.
На руски има издадени
седем стихосбирки.
За стихосбирката „Територия” Матей Шопкин
е удостоен с наградата
на Димитровския комсомол за литература и
изкуство. За стихосбирката „Жребий” – с първа награда на Министерството на народната отбрана. За стихосбирката
„Аудитория ’65 – с наградата „София”. Два пъти
е отличаван с наградата за поезия на Съюза
на българските писатели. Има и други награди и отличия.
Матей Шопкин е народен деятел на културата
и изкуството, лауреат
на Димитровска награда, удостоен с почетното звание „Следовник
на народните будители”,
носител на орден „Кирил
и Методий” - първа степен, носител на „Златен
Есенински медал” – Русия, почетен гражданин
на Велико Търново, Павликени, Димитровград и
Костенец.

3.X. - 9.X.2018 г.

Ìúæåòå ñ
ïîáåëåëèòå êîñè
Аз, който очарован наблюдавах
как сутрин бисерна роса роси,
аз весел и небрежен отминавах
мъжете с побелелите коси…

По дяволите, казвах: остарели!
Какво от туй? Животът си върви.
Заглъхват нежни славееви трели,
пресъхват извори, горят треви.
С една и съща болка си отиват
и правдата, и праведният грях.
Така говорех, вейнал черна грива,
дордето сам накрая побелях.
И сам разбрах: косите побелели
са всъщност принебесни висоти
на светли пориви, на горди цели,
на битки, на погроми, на мечти.
Те носят спомени за тежки рани,
за тихи устни, пламнали в нощта,
за люлки, за разплакани камбани,
за ревност, за любов, за красота.
Те носят мъдростта на вековете
и жаждата на пролетни реси.
И радостен заставам до мъжете –
мъжете с побелелите коси!...

Íå îñòàðÿâàé!
Не остарявай – почакай!
Всяка твоя бръчка
болезнено се впива в мене.
Не бързай, не изживявай!
Подай ми грижите си,
нека аз да ги поема!
За стотен път и теб,
и себе си неволно питам:
- Дали на този свят лъжовен
с излишни грижи не си
скъсяваме престоя?
Не остарявай, моля те!
Във тебе има нещо,
което винаги е младо,
жизнено и само мое!
Фанка аПосТолова, кърджали

Íàïîìíÿíå çà åñåí

Прелитат ли пак
жерави на юг,
пристигнала е
златокоса есен.
Поля кръстосват
трактори със плуг,
а от училища долита
песен!
Горите
пъстроцветния килим
с листата пасторални
изтъкават.
На тази прелест да
се насладим,
че дните преброени
си остават!
Дърветата,
прегънати от плод,
ти ябълки бери и жълти круши!
Пазарите преливат от народ
и огънят по зимнината пуши.
Лозите, свели чуден кехлибар,
ще пълнят бъчви спорните лозари.
И всеки след труда събира дар сега „каручката” ще натовари!
А слънцето за кой ли път пече –

да му се радваме ни убеждава!
„При вас съм още - иска да рече,
- но време за раздяла наближава.
От ранна пролет хванах този път
до късна есен, цял ще го премина!
Ще дойда пак, простори да цъфтят
и плодна да е идната година!”
стоян Михайлов, Търговище
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Обяви

3.X. - 9.X.2018 г.
малки 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.

0897/507266 – продава ВИТО 771, бензин и газ,
металик. Спешно!
0889/378252 – продава мини казан за ракия,
етерични масла – 170 лв.,
уред за жива и мъртва вода – 45 лв., дръжки за врати – по 5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза,
абрихт и др. аксесоари.
Продава за мерцедес купе 114-115, стъкло за фар,
предна решетка, тасове
0988/751416,
093/422371 – продава
стругове за обработка
на метал и дърво, кола
субаро на части, двигател
– 80 хил. км
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 – само за 25 лв.
Продава нова порцеланова мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава струг, банциг, гатербанциг, 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 – про-

дава покривки за легла
150/210, абсолютно нови, ледека, с дълъг косъм,
оранжеви – 20 лв./бр.
0888/245413 – продава 2 тома „Вътрешни болести”, 1 бр. „Лекарствен
справочник”, 4 тома „Ръководство по кардиология”, на руски, „Анатомия
на човека”, матрак 90/180
см – 56 лв., електрическа
печка за баня – 32 лв.; нов
дамски кожух № 54 – 180
лв., нова месомелачка –
65 лв., нова сокоизстисквачка електрическа – 82
лв., нов газов котлон с две
гнезда – 80 лв., нова соковарка – 78 лв.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава
грамофон с плочи, и колани
0889/613432 – продава пчелни семейства
на рамка с пита – 18 лв./
бр., при закупуване на 5
бр., при повече пити – 15
лв./бр.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0878/438599 – продава инвалидна количка –
270 лв., тоалетен инвалиден стол на колела – 90
лв., родопско одеяло – 25
лв., котленски килим 2,20
м/3,00 м
02/8586830 – продава пощенски марки и картички
0988/762432 – продавам цигулка
0988/762432 – подарявам тибетска гъба и
носима кошница за бебе
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен
асистент с уточняване начина на заплащане
0889/378252 - продава комбинирана машина
циркуляр, шмиргел, рязане метал - 160 лв., струг
за дърво без двигател 80 лв., сушилник за чинии 2 нива - 18 лв.
0898/483353 - продава перфектно изработен
метален калъп за отливане на бетонни пръстени за бунар, кладенец с
вградено стъпало и водна помпа "Вида", почти
нова, на изгодна цена

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 20.9.2018 г.
на
89-годишна възраст
почина

Михаил Борисов
Анастасов

от Русе
Поклонението се състоя
на 22.9.2018 г.
Почивай в мир, ТАТКО!

Български

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.
Ва жно!
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

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
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово,
продава къща с голям двор,
бунар и други екстри. Цена
40 000 лв.
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. Отлична панорама, тишина, чист въз-
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Съобщения

дух, на 40
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки и
две сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско,
общ. Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на
село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в
с. Огнен, Бургаска област,
с вода, кладенец и ток –
12 000 лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер с
гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща с двор
и лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на 70 км
от София, с допълнителен

времето

Конкурс

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ
„НЧ НАПРЕДЪК 1871" - ГРАД НИКОПОЛ
ОБЯВЯВА
Конкурс за читалищен секретар
по документи и събеседване
Изисквания за изпълнение на длъжността:
1.Образование - висше /с предимство - завършен Университетът по библиотекознание.
2.Допълнителна квалификация - компютърна
грамотност /текстообработване, таблични програмни системи и продукти/.
3.Да умее да осъществява координация и контрол на творческите дейности в читалището, документооборота, контрол върху изпълнението на
архивирането.
4.Да познава и прилага ЗНЧ, КТ, устава и вътрешните нормативни документи.
5.Да умее да работа в екип, да проявява професионална ангажираност и отговорност.
6. Трудов стаж в читалище се счита за предимство.
7. Владеене на английски език - писмено и говоримо се счита за предимство.
Необходими документи за кандидатстване:
молба, CV, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено образование, копия от свидетелства /сертификати/ за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността,
копие на ЛК за справка.
Документите се подават лично при секретаря на читалището, в работните дни от 8 до 17 ч. С
одобрените кандидати ще се проведе събеседване на 15.11.2018 г. от 15.30 ч. в сградата на
„НЧ Напредък 1871". Срок за подаване на документите до 30.10.2018 г. Телефони за допълнителна информация: 0889528971 и 065412503.
парцел с постройка. Цена
30 000 лв.
0898/798427 – продава
вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства, Столична община – 27 000 евро. Бонус
– джип!
0878/338141 – добри по
характер, работят и учат в
София, не пият и не пушат.
Желаят доглеждане или купуване на по-стар апартамент в София и кварталите. Петров
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
0897/042029 – предлага
жилище на село – безплатно и безсрочно, на пенсио-

нерка с цел обитаване, може и финансова подкрепа.
Жената македонка от Белоградчик да ми се обади. Жилището й е осигурено!
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея,
край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава 10
дка иглолистна гора в района на Велинград
0886/196621 – спешно
търси малък апартамент в
малък град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под
наем мазе за склад или
друго

биопрогноза

В сряда времето ще е типично есенно – облачно, със сутрешни температури 8 градуса и дневни, достигащи до 22. В четвъртък се очаква краткотраен дъжд, леко понижение на температурите и лек вятър. В петък няма да вали, но ще бъде
облачно и ветровито, с температури между 8 и
21 градуса. В събота времето ще запази характера си, а в неделя вече ще има превалявания,
вятърът ще стихва, а температурите ще са в
интервала 11-20 градуса. В понеделник и вторник съществена промяна на времето не се очаква, ще бъде облачно, понякога с превалявания, но
ще има и слънчеви часове.

Периодът е относително неблагоприятен
за здравето на хората със склонност към възпаления на пикочните пътища. От полза в подобни случаи ще бъде пиенето на чайове с пикочогонен, противовъзпалителен и антисептичен ефект: от листа от бреза и коприва,
от стръкове от полски хвощ, от плодове от
шипка и боровинка, пъпешово семе и др. Използвайте новолунието на 9.10. за спазването на т.нар. лунна диета. Приемането в продължение на 24 часа само на неподсладени течности ще ви помогне да се освободите от 1-2
от излишните килограми.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 4, 5.X.
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ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

3 окТоМври,
25 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваща лУНа,
лУНа в рак
Внесете промени в
живота си, това е мъдро решение, но не бива
много до бързате.
4 окТоМври,
25 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваща лУНа,
лУНа в лъв
Може да се обърнете към семейството и
близките си – те отдавна жадуват за вашето
внимание. Ще се радвате също така на добро здраве, ако не се
товарите прекомерно
с работа.
5 окТоМври,
26 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваща лУНа,
лУНа в лъв
Мрачните мисли оставете за друг път. Нужно е да общувате с колкото се може повече хора. Повеселете се с приятели. Не пропускайте
хубавите есенни дни.
6 окТоМври,
27 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваща лУНа,
лУНа в ДЕва
Време е да поставите
приоритетите си в отношенията – все едно рано ли късно трябва да
направите това. Посветете се на по-едри покупки за дома – това ще
зарадва и вас, и семейството.
7 окТоМври,
28 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваща лУНа,
лУНа в ДЕва
Продължете
да
действате в същата
посока даже може да
действате по-смело
– резултатът ще надхвърли вашите очаквания. Проявете повече
откритост в чувствата
и мислите си.
8 окТоМври,
29 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваща лУНа,
лУНа във вЕЗНи
Стремете да не губите присъствие на духа
и да не се ядосвате за
дреболии. Звездите са
с вас и по отношение
на финансите – може
да имате голям късмет
и да спечелите
9 окТоМври,
30/1 лУНЕН ДЕН,
НоволУНиЕ, лУНа
във вЕЗНи
Ще имате определен
късмет, който ви вещаят
звездите. Не го пропускайте! Направете заплануваните покупки и непременно се консултирайте с близките си.
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Обяви
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
На 16.10.2018 г. на

КЪНА АНГЕЛОВА БАЕВА

от с. Устрем, общ. Тополовград
Която навършва
90 гоДиНи
Скъпа майко и бабо,
Честит ти юбилей! Желаем ти здраве, дълъг
живот и да запазиш борбения си
дух и жажда за живот! Обичаме те!
Дъщеря Мариана, зет Петър,
внуци радка и кремена и правнуци
Пресиан, кристина и Мариан

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

До Народно читалище “Просвета – 1918” –
с. Каменец, Плевенско.
Уважаеми читалищни дейци, по случай
100-гоДишНиЯ ЮБилЕй
ви желая здраве и нови успехи в
благородната ви дейност.
роза генова – читалищен деятел

ЗаПОЗнайте се

0876/824264 – 65 г.,
разведен, пенсионер, живее в къща. Търся жена от
50 до 60 г., без дом. Да живее при мен. Да е чистоплътна и да не лъже!
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,

Съобщения

Български

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

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на нашия обичан баща, свекър,
дядо и прадядо

МАРИН АНДРЕЕВ КОЛЕВ

от с. Гурково, община Балчик,
който на 8 октомври навършва
79 гоДиНи
- достойна за уважение и радост възраст.
Пожелаваме ти да бъдеш здрав и все така бодър, активен и изпълнен с жизненост!
Да се радваш на внимание
и уважение!
от андрей, Боряна, веселина,
Марин, альона, вероника и софи,
вихра, Димо и Бела, роднините и
близките от гурково, Босилковци, Плевен,
Ямбол, киев, софия, Бургас, Джинот, веселиново, Зимница…

редакцията на вестник „Пенсионери” се присъединява към поздрава
на близките на нашия бай марин и му пожелава крепко здраве и да
бъде все така активен читател и разпространител на вестника!
„П”
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, 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,

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (3.X.- 9.X.2018 г.)
овЕН - Изключително важно е да се придържате
към границите на благоразумното. Ако се решите на промени в живота си, не рискувайте здравето си. Доверете се на съветите на
близките си.
ТЕлЕЦ - Възможно е на
част от вас да им се наложи да се справят с редица изпитания и трудности. Напълно
възможно е устремът ви да не бъде
приет така, както на вас ви се иска.
Здравето ви е добро.
БлиЗНаЦи - Изключително важно е да контролирате слабостите си, защото
те могат да се превърнат във ваш
препъникамък. Извоювайте си повече свобода.
рак - Семейният живот ще ви носи мир
и хармония. Около средата на
седмицата е изключително важно да действате според ситуацията в материално отношение.
Здравословните ви проблеми са
решими.

3.X. - 9.X.2018 г.

лъв - Стремете се да не
криете истинските си
убеждения и становища
зад маската на безразличието. В
края на периода ще предприемете пътуване, което ще ви донесе
нужното успокоение.
ДЕва - Ще имате възможност да реализирате някои
свои планове заедно с интимната си половинка. С общи усилия ще успеете да разрешите някои лични въпроси, които не търпят отлагане
вЕЗНи - Повишете вниманието си! Подобрете концентрацията си, особено
при боравене с пари. Предпазвайте се от натрупване на нервно напрежение.
скорПиоН - През първия
ден от седмицата е добре
да се въздържате от оповестяване на близките ви планове.
Слабото ви място на този етап от
време ще е невъздържанието ви.
Здравето ви е добро.

сТрЕлЕЦ - Задължително
е да сложите чувствата
си под контрол. Ще имате възможност да започнете начинания, за които сте мечтали дълго
време. Не се колебайте да внесете
изменения в живота си.
коЗирог - Нещата не се
развиват според очакванията ви. Моментът е благоприятен
за умствено обогатяване, както и
за придобиване на нови запознанства. Пътувайте, за да усетите прилив на енергия.
воДолЕй - Проявената от
вас предпазливост ще ви
спести главоболия както в
настоящ, така и в бъдещ момент.
Концентрирайте усилията си за укрепване на здравето си.
риБи - По-голямата част
от вас ще осъществят
свои стари желания, а други ще
се насочат към премахването
на някои неуредици от битов
характер. Заложете на разнообразието.

ДЖЕСИКА

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

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

9 октомври 2018 г. 06:48:05 ч. - новолуние.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от
този час и да продължите
на сокове и течности до същия час на следващия ден.
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Конфликти
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Четири трупа в Каспичан Запорират имоти Крими
на бивш министър

Четири трупа бяха
открити в къща на ул.
"Раковска" в Каспичан.
На място са пристигнали окръжният прокурор на Шумен Маргарита Георгиева и шефът на ОД на МВР-Шумен Ялчън Расим. Спор
за имот – това е мотивът
за зловещото четворно
убийство. "Спорът е от

години, като още през
2015 г. е подаден сигнал
от съседи заради семеен скандал в същото семейство ", съобщи директорът на ОД на МВР
– Шумен. Тогава и двете
страни били предупредени от полицията, като е трябвало да решат
споровете си по съдебен ред.

Заподозреният за убийството е 64-годишен пенсионер, живеещ от
три години в Каспичан, който
не бил контактен и често употребявал алкохол. В пералнята на обвиняемия Петър са намерени дрехи,
изцапани с кръв. Нападателят е направил пълни самопризнания. Самото убийство е станало на 24 септември.
Убитото семейство е
добре познато в Каспичан.
Славка Петкова е била медицински работник, а нейната майка ръководител на пенсионерския клуб.

Антикорупционната комисия е поискала и получила от Софийския градски съд запор над имущество на бившия министър на енергетиката Трайчо
Трайков, сега общински съветник в София. Новината потвърди председателят й Пламен Георгиев.
След проверка, започнала в началото на 2017 г.,
комисията открила несъответствие между доходите и
имуществото на Трайков за
2,4 млн. лева. Размерът на
евентуалния бъдещ иск ще
бъде над 2,3 млн. лв. Комисията е проверяла състоянието Трайков през последните 10 години.
Магистратите са запорирали 1/2 от апартамент,
ателие, дворно място, паркомясто, акции, както и
влогове и депозити на политика.
Проверката срещу Трайков е заради обвинението му за продажбата на остатъчния държавен дял
на ЕВН. Заедно с него подсъдими са Иво Прокопиев и Симеон Дянков.
Делото е върнато на прокуратурата от Специализирания съд за доразследване.

Младеж обра леля си Намалиха присъда за блудство със старица
Полицията в Септември е задържала тийнейджър, откраднал 12 000 лева от собствената си леля. Разследването започнало, след
като 44-годишната Пенка Ф. подала жалба,
че неизвестен крадец е задигнал спестяванията й. Жената ги държала в портмоне в жилището си.
С разплитане на случая се заел оперативен
екип от местното полицейско управление и
скоро внимание привлякъл 17-годишният й
племенник, който в последно време демонстрирал охолен начин на живот. Събрали са
доказателства, че той е извършител - при извършеното претърсване в жилището му били
открили малко над 2000 лева. Иззети са предмети и вещи, придобити с парите на жената.

Върховният касационен съд намали с три
години присъдата на
19-годишния Страхил
Симеонов,
който преби
и блудства
с 80-годишна жена. Магистратите
редуцираха
от 15 на 12
години наказанието, издадено от Апелативния
съд. Мотивите за това
решение са, че макар

пловдивските съдилища правилно да са отчели, че той вече е осъждан седем пъти, не

са взели предвид като
смекчаващи вината му
обстоятелства "младата

му възраст и социалната му незрялост ". Младежът, който има дебело криминално досие,
бягал от възпитателните домове.
Той лежал 7 месеца в затвора и през
2015 г. излязъл на свобода. Точно след 8 месеца обаче извършил
бруталното посегателство над старицата. И
двамата живеели в село
Ахмаково.
Баба Минка била със
100% инвалидност.

9000 случая Задържаха крадци на ценни книги
на превишена
скорост и близо
200 отнети
книжки

В последния работен
ден на по-миналата седмица и през трите почивни дни полицейските екипи са проверили
18 129 моторни превозни средства и 23 965 души. Издадени са 6160
фиша и 2631 акта за установени административни нарушения.
Констатирани
са
8581 случая на превишена скорост и са издадени 397 заповеди за
принудителни административни мерки. Отнети са 194 свидетелства
за управление на моторни превозни средства заради неплатени
задължения по ЗДвП.
По време на осъществените проверки
на място на гражданите са връчени общо 956
електронни фиша. Проверките са част от ежедневния засилен контрол по пътищата на
страната.

Столични полицаи са задържали мъж и жена, предлагали за продажба старопечатни книги с характеристики на
движими културни ценности

по смисъла на Закона за културното наследство. Разследването започнало след
получена информация, че в интернет
се предлага такава
книга. Установено
било, че 61-годишна
жена продавала срещу 1500 лева "Рибния буквар" от д-р
Петър Берон, издание от 1847 г., без произведението да е регистрирано съгласно
законовите изисквания.
При претърсване в жилището
й била намерена и иззета ценна-

та книга. Изготвената съдебна
експертиза потвърдила, че тя
е автентична и не е регистрирана. Последвало задържането
на жената за срок до 24 часа.
При полицейска операция са
задържали и 44-годишен мъж.
Чрез интернет сайт и в антикварна книжарница в София той
предлагал за продажба над 90
старопечатни български книги
от периода 1806-1878 година.
Те също са движими културни ценности, които не са регистрирани. Полицаите са иззели голяма част от предлаганите произведения от известни
народни будители.

Само 8 г. за убийство на момиченце
Бургаският окръжен съд постанови
8 години затвор за
16-годишния Иван
Иванов, който беше признат за виновен за това, че убил
11-годишната Никол
Йончева от Бургас на
20 август миналата
година.
Присъдата е с 1
година по-голяма от
това, което поиска
прокуратурата за не-

пълнолетния.
Той трябва да изплати и 150 000 лева обезщетение на
роднините на момиченцето, което беше
намерено наръгано
с нож в асансьор на
блок.
"Синът ми е невинен, продължаваме
да вярваме, че не е
той. Използваха едно болно дете, което
само дори не може

да използва нож",
заявиха обаче родителите на Иван.
"8 години са
твърде малко за
отнет човешки
живот, но каквото
и да е наказанието, то не е достатъчно", каза пък
майката на убитата Никол Мими Ставрева, която недоумява как е
възможно човек да

отнеме човешки живот само защото бил
раздразнен.

хроника
Използват дете
за ало измами
Мъж използвал 8-годишното си дете в схема с телефонни измами.
Изобретателният престъпник беше заловен
в Шумен заедно с още
двама ало измамници.
„Детето е син на едно от
„мулетата”. Не е имало
кой да го гледа и е било с баща си. В някои от
случаите се е навеждало да вземе парите, не
е било изпращано да ги
прибира. Това обаче по
никакъв начин не оправдава бащата”, коментира ст. инспектор Златка Падинкова, началник на сектор "Измами"
в ГДНП.
Двама рибари
се удавиха
Двама рибари се удавиха в морето между курортното селище „Елените“ и нос Емине. Мъжете влезли в морето
с дървена лодка, за да
извадят мрежите с риба. Вятърът бил много
силен, а морето-бурно.
Вълните преобърнали
лодката. Тялото на единия се оплело в мрежите,
другият паднал зад борда. В нея е имало още
един рибар. Той успял
да се спаси. Удавените
са намерени след 2 дни
край Лозенец.
Откраднати 20 000 лв.
в Асеновград
Сума от 20 000 лева е
открадната от магазин на
голяма търговска верига
в Асеновград в събота.
От МВР уточниха, че няма насилие над персонала, няма и следи от разбиване. Сигналът за липсата на парите е подаден от
служител на частна охранителна фирма след ревизия в края на смяната.
По случая тече разследване.
Заловиха автокрадец
Полицаи от ГД „Национална полиция” задържаха известен автокрадец в столицата.
Георги Воденичаров Кико е задържан при
опит за поредна кражба на скъп частен автомобил от елитен столичен квартал.
Автомобил избухна
в пламъци
Лек автомобил се запали в движение на 102рия километър на магистрала "Тракия" в посока
Пловдив и временно затрудни движението в
участъка. Екип на пожарната е потушил огъня. Изпепеленият автомобил е
изтеглен в аварийната
лента.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Наредба на Министерството на здравеопазването на Украйна:
"Хората, които живеят на разстояние над
100 км от Чернобил, да
добавят представката
"фон" към името си.
На разстояние от 10100 км - "Ваша светлост".
По-близо от 10 км "Ваше сиятелство".

Руски учени са открили нов начин за употреба на пощенските кутии от района на Чернобил. Продават ги в Румъния като микровълнови
печки.

Защо украинците не
пускат транзитния газ?
- Защото докато е нямало газ, са откраднали
тръбите.

След 1945 г. и 2018 г.
на Германия вече й е
забранено да стъпва на
руска земя.

Две кучета се срещат. Едното пита другото:
- И как е животът при
перестройката? По-добре ли е?
- Същото е – купичката с храната е далеч, а
каишката пак е къса. Затова пък
м о ж е
да лаем
колкото
си искаме!

Ч а пай и
Петка
отиват
на риболов. Чапай сяда да лови риба,
а Петка
отива до
колата
да вземе червеите.
Чапай
хваща
златната
рибка и тя му казва:
- Ако ме пуснеш, ще
ти изпълня три желания.
Чапай се съгласил и я
пуснал. Започнал да си
пожелава:
- Искам да имам „Мерцедес“, искам да имам 5
милиона в брой!

Вицове

Златната рибка му
изпълнила желанията
и Чапай казал:
- Третото си желание
оставям на Петка – нека
се сбъдне първото нещо, което си пожелае.
В същия момент Петка се провикнал:
- Чапай, триста дяволи да те вземат! В колата няма никакви червеи!

Руснак закъсал
насред
т у н драта
с джип.
След
известно време видял да
минава
чукча и
го помолил
за помощ.
Чукчата му отговорил:
- Две думи кажа и машина тръгне, обаче дай
водка!
Руснакът му дал бутилка водка и след като чукчата доволен я изпил, казал:
- Трактор трябва!


Руснакът отначало
пие това, което иска.
След това - каквото
може, а накрая - каквото е останало.

Поручик Ржевски
пътува с влак. Той се
изтегнал на горното

40

Български

легло, а на долното две дами
разговарят:
- Знаеш ли,
че среброто
почернява от
яйцата!
- Наистина
ли?
- Наистина.
Вчера със сребърна лъжичка поставих две
яйца да се варят и какво мислите - лъжичката почерня!
"Човек се
учи, докато е жив", помисли си Ржевски и премести сребърната си табакера от джоба на панталона в джоба на куртката!...

Двама руснаци решили да предприемат пътуване, но поради лошото
време една вечер се наложило да прекарат нощта в дома на богата вдо-

вица.
След 9 месеца единият от тях получава писмо
от адвоката на вдовицата и се обажда на приятеля си:
- Помниш ли по време
на пътуването как се наложи да изкараме нощта
в къщата на оная
вдовица?
- Спомням си.
- Помниш ли
как няколко пъти
ходи в спалнята й
и после разказваше колко хубаво
си прекарал там?
- Ами ... Спомням си ...
- А помниш ли
да си казал моето
име вместо твоето?
- Амиии... Да ...
И какво, да не е
родила бебе?
- Не, но можеш
да ме поздравиш.
Вдовицата починала и завещала
цялото си състояние на мен!

Англичанин, швед и
руснак в Лувъра стоят
пред картина, изобразяваща Адам и Ева в райската градина.
- Погледнете тази прекрасна градина - казал
англичанинът. - Само англичани могат да отгледат толкова съвършена

Смях от сърце

градина!
- Да бе - казал шведът,
- те са абсолютно голи,
без това изобщо да ги
смущава, със сигурност
са скандинавци!
- Глупости - казал руснакът, - нямат дреха на
гърба си, нямат покрив
над главата си, имат една-едничка ябълка за
двама им, обаче им се
обяснява, че са в рая
- без съмнение са руснаци!

Американците кацат
на Марс. Още докато стъпят на планетата, попадат в някаква клетка от
неизвестна сплав и не
могат да излязат по никакъв начин. Изпращат
сигнал на Земята, оттам
насочват лазерен лъч.
Тъкмо излизат, насреща
им марсианците, които
ги гледат насмешливо:
– Големи слабаци сте!
Наскоро руснаци кацнаха с помощта на гвоздеи,
чук и
някак ъ в
странен инструмент и
за 15
минути успяха да
излязат…

Двам
а
руснаци решили
да пият:
- Как мислиш, колко да
вземем този път?
- Ами не мога да
преценя. Предния
път взехме две и не
ни стигнаха.
- Е, да, ама по-предния път от третата остана.
Мислили и накрая в
магазина:
- Каса водка и две
краставички моля.

В Русия обявили
нов празник - Ден на
трезвеността. Хората
са в шок, защото не знаят как да го отпразнуват.

Според английското
разузнаване руските хакери са хакнали сайта на
световното първенство
по футбол и са го превърнали в европейско
първенство!

Русия е уникална страна! Само в Русия имат черно-бял телевизор "Дъга", белезници "Нежност", бензинова резачка "Дружба",
сълзотворен газ "Момина сълза" и междуконтинентални балистични
ракети "Мир."

В руския "Стани богат", жокер на втори въпрос "Обади се на приятел":
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- Серьожа, 100 рубли
стигат ли да се напием?
- Да!
- Отказвам се!

Изпратили Чапай да
се учи в университета. В
една от ваканциите той
се върнал и естествено
среща Петка. Петка го
пита как върви учението и Чапай казва:
- Какво да ти кажа, задават ни едни гатанки.
- Добре де, кажи една да видим и аз колко
знам – помолил Петка.
- Добре. Без прозорци, без врата, пълна къща с деца. Що е то?
- Чапай, това трябва
да е задник – казал Петка след дълго мислене.
- Как ще е задник бе,
Петка? Това е краставица. Слушай сега друга гатанка: Две остриета с едно търкалце на
кръст. Що е то?
- Чапай, това вече е
задник – доволен казва
Петка.
- Как ще е задник, бе
Петка? Това е ножица.
Много още трябва да
учиш!

Светът не е добро
място. Оказва се, че найспоменаваният руски
автор за последните 50
години не е Чехов, а Калашников.

Крайно време е да
дойдат руските сериали, за да ни освободят
от турските.

На 9 май в петзвезден хотел на Кушадасъ
петима пияни руски ту-

бил не бива да се ядат
ябълки?
- Не е вярно. Ябълки
може да ядете колкото
си искате, но след това
огризките трябва да заравяте в земята на дълбочина 2 метра.

Един канадец отишъл в Чукотка да лови
бели мечки. Наел си той
един чукча за водач.
- Ти само гледаш – му
казал чукчата. – Аз влиза при голям мечок, ти
стоиш пред пещерата.
Чуеш ли да викам, бягаш към селото, без да
се обръщаш!
Речено-сторено.
Вървели те нагоре към
планините - километър,
два, пет, десет. Там видели една голяма пещера и чукчата влязъл.
След малко се чул рев
и нашият човек си плюл
на петите.
Бягал той и се чудел
какво ли става, обърнал
се и какво да види – чукчата бяга, а мечката го
гони. Вдигнал пушката
той и – бум! – гръмнал
мечката. Тогава чукчата дотичал при него и
му казал:
- Бял човек много глупав. Сега взема голям
мечок на гръб и носи
сам до селото…

Група учени го закъсали в Чукотка – джипът се развалил, останали почти без храна и
вода, а навън студ… По
едно време един от групата в отчаянието си се
провикнал:
- Хорааа, помогнете,

ристи пет часа браниха
шведската маса от напиращите пълчища немски туристи.

Американец:
- Аз мога да застана
насред нашия площад и
да псувам нашия президент и няма да ме арестуват!
Руснакът:
- И аз мога да застана
насред нашия площад и
да псувам вашия президент и няма да ме арестуват!

Русия и Украйна са
като две бутилки минерална вода. Само че в
едната няма газ.

Питат Радио Ереван:
- Вярно ли е, че след
катастрофата в Черно-

хорааа!
Отнякъде се появил
един чукча и казал:
- Аха, сега „хора“, а като се приберете вкъщи,
ни викате „чукчи“, а?...

Чапай бил много
болен и бил на системи. Петка отишъл да
му запише последните думи. Извадил лист
и химикал и ги подал
на Чапай да напише
нещо. Той написал нещо, върнал му листчето и починал. Петка
прибрал листчето, без
да го прочете. На другия ден на погребението на Чапай извадил
листчето, за да прочете последните му думи:
- Петка, идиот такъв,
стани от маркуча с кислорода!
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Принцеса, Царица съм на красотата!
В нозете си слагам Свинята, Овцата
и цялата тази просташка идилия!
Защото от сой съм, от свята фамилия!
След тази тирада безока
провикна се гръмко Патока:
- Ти ли бе, шантава мърла, козичке,
по хубост се слагаш над всички?

Хумор
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ма че беля! Стана
тя, каквато стана… Във входа
на жилищната ни кооперация водомерът за
отчитане на студената вода изведнъж се
завъртя, като че измерваше дебита на
Ниагарския водопад.
За два месеца отчете двойно повече вода от нормалното. И
като тръгнах да събирам таксите, за малко
да ме набият.
Попова от първия
етаж заяви категорично, че няма малки деца, нито плувен басейн
в апартамента и дава
дрехите си в обществена пералня.
Тончев от втория
етаж, тих и смирен ерген, заяви с възмущение:
- Боже мой, та аз току-що се завърнах от
работа в Африка и пия
вода само четири пъти
седмично… Каква е тая
сметка?
Съседката Гергелчева заяви, че консумира
само вода „Меричле-
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ри”, а на рибите в аквариума сменя водата
през седем дни.
Топчев от третия
етаж директно ме нарече мошеник и варварин. Всички обвиняваха Тачев с тримата близнаци от четвъртия етаж,
че къпе децата си всяка
вечер.
Под натиска на общественото
мнение
отидох при водопроводчик, но каза, че ще
дойде след месец, защото го чакали още триде-

сет обекта, а разполага
само с трима майстори.
Предложи ми цяла бригада… Като си представих, че още много вода
ще изтече, поръчах бригадата.
Речено-сторено. Дойдоха шест момчета и
един шеф. Три дни играха на белот и накрая
подписах документ за
ремонт на водомера,
две тоалетни казанчета, четири спукани тръби и един разширител.
Ала пустият му водо-

ОТРАЖЕНИЯ

- не! Уволнена си!

- Омръзна ми да бъда твоя
слугиня. развеждам се!

Я виж се!
С провиснало виме чак до земята,
с тънки крачета…Рогата, брадата!
Какво пък да кажем, когато с Козела
в любовна игра се улисвате
и с пърчина
цялото село вмирисвате?
Панчо БалЕв

ÀÔÎÐÈÇÌÈ
Понякога най-добрият адвокат е целта - вижте само как
оправдава средствата.

В началото бе словото и
първи го разбраха това жените.

Това, че земята е кръгла, не
пречи всеки да си има своя
ъгъл.

бълва змии и гущери!

Хората с къса памет винаги
имат дълъг живот.

Случва се понякога и къртиците да имат своята гледна
точка.

Ако мълчанието е злато, защо поне в трезора на някоя
банка не е заключено такова?!


Наистина каква ирония, ако
Брут се бе родил с цезарово
сечение!

Когато си пенсионер, лекарствата ги пиеш само на
гладно.

Жена ми със сигурност я е
донесъл щъркел - постоянно

мер пак се завъртя като бесен и свиках отново общото събрание
на съкооператорите.
- Не може, господа и
дами, тъй да я караме.
Ние жилищен блок ли
сме или гребен канал?
- Ето го виновника!
– всички едновременно посочиха към младия баща Тачев. Не може ли Тачев да си къпе
отрочетата по едно на
ден, а не трите наведнъж? Ето къде се губи
водата!
Бедният многодетен баща се изчерви като божур и с походката на изобличен
в кражба напусна събранието.
А после всички се
понесоха към подземните си гаражи отново да измият прашните си автомобили, за да
ги покажат лъскави и
чисти и през утрешния
почивен ден…
атанас ЖЕлЯЗов


Едва ли хора, които работят на “ветрови постове”, имат
нужда от климатици?!

Съединението прави силата,
но и разединението не се дава.

Колко би било хубаво, ако
и поетите имаха хареми, но от
музи.
Пламен гЕоргиЕв

 Най-разтеглива
граница имат човешките сили.
 светът, за който
всеки мечтае, не съществува в действителност.
 и когато таим тлеещите въглени на неуспеха в гърдите си,
може да стане пожар.
 Най-неочаквани
неща се срещат, когато няма заобикалки.
 Човек лесно се
съгласява с това, от
което има полза.
 За създаване на
корупционни схеми
работната ръка не е
дефицитна.
 и зад външната
грубост може да се
открие тънко остроумие.
Борис аНаНиЕв,
софия

Няма да оцелеем ли?
Дадох мангизи назаем,
че съм ахмак – ахмак съм!
Оня, естествено, трае –
с инфлацията наваксва.
За да избутаме някак
в кризата му проклета,

На Д. Б.

друг близък ахмак прецаках –
взех му пари до петък.

В петък му се скатавам
като в игра на жмичка...
Вярно е - в тази държава
с чувство за дълг сме всички!
виктор саМУилов

ДÅÖа
не сте виновни вие,
не съм виновен аз,
че вие сте в чужбина,
а аз съм си у нас.

Â света на хората

Очаквам ден, когато
ще сте си у дома.
такава е мечтата
на стари ви баща.
Никола ЯНЕв

ÅÏÈÃÐÀÌÈ
ОТ ТРИБУНАТА
НА ПАРЛАМЕНТА

При всяка своя пледоария
споменава майка
България.

НЕЗАКОННА СЕЧ

Бракониера не го е еня,
че „вятър ечи, Балкан стене”.

ЗАЛИТАНИЯ

елитът взе да залита
много опасно.

ту наляво полита,
ту надясно.

СТАТИСТИКАТА

с нас никой не може да се мери
по брой на бедни пенсионери.
Турхан расиЕв

страницата подготви кармен Николова

