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на стр. 12

Ðоманът
на моя
живот
Пенсиите - с 6% нагоре

на стр. 34

год. XXIX (1370)
НАЦИОНАЛЕН

консултативна
среща при
президента

Очаква се увеличението на пенсиите от 1 юли догодина да е с
шест или повече от шест процента. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков пред депутатите от парламентарната социална комисия.
Той отговаря на актуални въпро-

Опасният чар на Адама
80 години от рождението
на тодор колев
Преди 6 години коварният рак успя да надвие
един от най-обичаните ни актьори, въпреки че до
последно всички стискаха палци на Адама и отказваха да приемат, че смъртта ще си го прибере. Защото превъплъщенията на Мистър Опасен
чар бяха толкова многобройни, че сякаш никой не
повярва, че не ще успее да се измъкне и този път.
Тодор Колев бе абсолютен хамелеон на сцената, способен за секунди да пресуши сълзите на
тъгата и да ги превърне в искрен смях. Публиката
се влюби в него още по времето на соца, когато
„Нашият сигнал“, „Виолета“ и „Камион ме блъсна“
станаха най-близките до душата й песни, народни, неподправени, на техен фон изпращаха момчетата войници и вдигаха сватби.

на стр. 30

си на народните представители.
В тригодишната бю-

Размисли на главния редактор

Несъвместимост

Стартира предизборната кампания и депутатите ще излизат в поредна ваканция. Мнозинството
се оправдава, че ще ходят при избирателите да
помагат за вземането на вярно решение кой да е
техният кмет. Само по себе си това означава, че те
не изпълняват поне две задължения за представителите на законодателната власт.
на стр. 4

Стратегия
заникъде

Ðоçата íа
Åêçþïеðи
Историята за страстната любов на
писателя Антоан дьо Сент-Екзюпери
и екзотичната Консуело е ярък пример за това как съдбата понякога
среща противоположностите, за да
ги обедини в едно цяло.
Писателят се жени за ексценПОЗиЦия

Първенец

За да отклони вниманието на обществеността от изчерпаната енергия на местната власт
и речта на президента радев, изнесена на брилянтен английски от трибуната на ООн в ню
йорк, Б. Борисов посети Южна корея. Опитите
да докара сериозни инвестиции в уж прогресиращата ни икономика обикновено не се увенчават
с успех. От сеул се завърна с обилни репортажи,
обещание за евентуален завод за електрически
батерии на автомобили, девети дан по карате
и награда на института за чужди езици „Ханкук“ за принос в българистиката?! според експерти акумулаторите са мръсно производство,
затова богатите страни го изнасят възможно
по-далеч от себе си. удостояването с високото
спортно отличие е жест на гостоприемство. а
показното счупване пред камерите на тънка
дъсчица е оправдание пред световната федерация, че нашенският премиер има някакви умения.
но най-смехотворна е наградата за постижения
в българистиката. вярно е, че Бойко се прослави в Брюксел с израза „шменти капели“! За друго
„научно“ постижение в тази област не сме чули.
все пак целта бе постигната – радев отиде на втори план, кусурите на гербаджийските
кметове – на трета позиция, а Борисов отново
е медиен първенец.
„П”

джетна прогноза е заложено увеличение с
5,3 на сто. на стр. 2

тричната вдовица и
страстта към нея не
угасва до смъртта му
въпреки противоречията помежду им.
Преди да срещне
Консуело, Екзюпери
живее бохемски, както той самият признава - като в „лудо
колело“. Срещата му
с нея „спира въртенето“.
на стр. 9

Очаквайте
в следващия
брой
репортаж от
гостуването
на екип на
в. „Пенсионери“
в троян

аБОнирайте се!

до 15
октомври
във всички
пощенски
станции

1 месец 2,80 лв.
2 месеца 5,60 лв.

на стр. 23

КАТАЛОЖЕН №552

По повод на публикуваното

Все пак къде
е истината?

НÅ ÒÈ Å ÂÈНÎÂНÎ ÎÃËÅÄÀËÎÒÎ

на стр. 29

Уважаеми господин главен редактор,
Благодаря Ви, че ни давате трибуна! Чета, препрочитам и яд ме
хваща.
Познавам проблемите на пенсионерските организации в СП-2004,
защото от много години членувам
в една от тях и редовно си плащам
членския внос.
на стр. 29

2

2

В

предния брой на
вестника
обяснихме понятието
давност и същността на погасителната
давност. Освен нея във
вещното право се говори за така наречената
придобивна давност.
Това е давността, когато след определен от
закона срок владелецът
на една вещ става неин собственик. Придобиването на правото
на собственост по давност е уредено подробно в Закона за собствеността ( ЗС) в чл. 7984. Както е известно,
правото на собственост върху недвижим
имот може да се придобие чрез сделка, по
наследство, по завещание или по давност (по
давностно владение). В
чл. 79 от ЗС се казва:
„Правото на собственост по давност върху
недвижим имот се придобива с непрекъснато
владение в продължение на 10 години. Ако
владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива
с непрекъснато владение в продължение на
5 години.“ Както видяхте, законът определя
два срока за придобива-

Законът
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Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Придобивна давност
нето на правото на собственост: 10-годишен, за
който не е нужно да посочвате правното основание за придобиване
на един имот, и 5- годишен срок, за който е
необходимо да докажете правното основание,
на което сте придобили
имота. Най-напред ще
дам пример по първата
алинея на чл. 79 от ЗС –
10-годишния срок. Владеете и ползвате един
поземлен имот в продължение на 10 години
(примерно обработвате
го, оградили сте го, насадили сте дръвчета на
него и др.). Неговите истински собственици не
ви възпрепятстват да го
владеете и ползвате. Не
ви гонят от парцела, не
търсят своите права и
на практика не се интересуват от имота си.
В този случай законът
казва, че вие сте придобили имота по давност, тоест вие сте станали негов собственик.
Разбира се, ще трябва
да докажете пред нотариуса това свое владение и ползване. За да
удостовери обаче те-

зи обстоятелства и да
ви издаде нотариален
акт, е нужно свидетели
да потвърдят пред него (нотариуса), че вие
действително владеете
и ползвате имота, несмущавани от никого, в
продължение на 10 години. Нещо повече. Ако
старият собственик се
сети да си търси имота,
вие ще защитите правото си в съда, като се позовете на придобивната давност. Във втората алинея на чл. 79 законодателят разглежда
така наречената съкратена придобивна давност, при която освен че

трябва да владеете имота, то владението следва
да бъде добросъвестно
и на правно основание.
Ще поясня какво представлява понятието добросъвестно владение.
Добросъвестно владение е това, при което имотът се владее на
правно основание (договор, нотариален акт,
друг документ), годно
да направи владелеца
собственик, но праводателят (прехвърлителят на имота) не е бил
собственик или формата на договора е била
опорочена. Например
едно лице ви продава

имот, за който казва,
че е придобит от него
по завещание. Вие купувате този имот, но впоследствие се оказва, че
завещанието е нищожно (напр. фалшифицирано). В този случай купувачът владелец е добросъвестен, защото е
платил цената, владее
имота на правно основание (завещание и нотариален акт), но той не
е знаел и не е могъл да
знае, че завещанието е
нищожно, респективно,
че праводателят му не
е бил собственик. Законът забранява от нищожните актове да се
черпят права.
С изтичането на 5-годишен срок добросъвестният владелец придобива правото на собственост по давност и
истинският собственик
на имота не може да потърси защита пред съда
от новия собственик и да
го отстрани от имота. В
чл. 80 от ЗС се урежда
придобивната давност
при движимите вещи. В
текста от закона се казва:
„Движима вещ се придобива по давност с непре-
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къснато владение в продължение на 5 години.”
Но във втората алинея се
посочва: “Който придобие владението на движима вещ чрез престъпление, не може да придобие собствеността й
по давност.“ Това означава, че крадецът на една движима вещ, примерно телевизор, телефон, не може да се позове на придобивна давност след изтичане на този петгодишен срок и да
стане собственик на вещта.
В тези публикации
няма да се спирам на
въпросите със спиране на давността и нейното прекъсване, защото те са твърде професионални и имат академичен характер и не биха могли да се разберат
правилно от хора, които не са юристи. Накрая
ще препоръчам при възникване на проблеми с
давността да се търси
правна помощ от адвокат, преди да потърсите вземанията си, защото може при неправилно заведени дела, касаещи давностните срокове, да направите големи
разходи и резултатът от
тях да е изцяло във ваша вреда.

Средният
осигурителен
Искаме пари като на румънците! доход за юли 2019 г.

Драги пенсионери и пенсионерки,
Обръщам се към вас, защото
се оказа, че в нашата мила родина сме най-пренебрегваните
граждани. Постоянно наблюдаваме стачки на различни съсловия от обществото. Майки с деца, медицински
сестри, полицаи,
учители, миньори и т. н. Всички искат по-високо заплащане,
по-високо социално осигуряване. И са напълно прави. Правителството в
по-голяма или в
по-малка степен
ги удовлетворява. Дали страните са доволни,
те си знаят. Какво обаче става с
нас, пенсионерите? Ще посоча за
последните десет години какво
увеличение получи главно минималната пенсия. Беше повишена
на 200 лв., след това на 207,60
лв. и сега – на 219,43 лв. Много
или малко е, срам ме е да кажа.
Не знам тези, които го правят,
дали чувстват срам. Няма да се
впускам в политически съждения. Обаче не мога да не посоча
един факт, който е толкова красноречив, че даже е плачевен. Когато влязохме в Европейския съюз, с Румъния бяхме наравно по
всички показатели. Даже малко
по-добре. Веднага изниква въпросът: какво ни попречи, какво
ни спъна? В Румъния минималната пенсия е 650 лв. (а след последното увеличение - 900 лв.),
или три пъти по-голяма от наша-

та! В България през това време
не е имало потоп, не е имало война както в Сърбия през 1999 г.
Даже имахме предимство, че ни
управляваха само едни управляващи с малък промеждутък от година. В същото време в Румъния
се смениха доста правителства,

което стана и в останалите балкански страни. Но там пенсиите
и заплатите растяха стремглаво.
Защо ние вървим на куц крак,
какво ни пречи? Когато дойде демокрацията, постоянно ни бомбардираха от сервилните медии
и коментатори: „Само за няколко години ще стигнем американците.” Изпуснахме ги, избягаха.
Сега вече чуваме, че сме стигнали албанците и аха да настигнем
и останалите страни от Западните Балкани. Само че те препускат
на млади коне, а ние все още сме
на стария грохнал жребец. Аз с
голямо огорчение бих казал: нека оставим американците и другите, на които много отдавна дишаме фъшкиите! Нека да си вървят. Не мога обаче да се примиря с това румънците да продъл-

жават да ни бягат! Главната задача ще е тях да ги стигнем. И
ако управляващите отсега нататък за кратък период от време –
примерно година-две, не постигнат това, да се омитат скоропостижно и веднъж завинаги! Повече няма да търпим това унижение, тази гавра с нас. По
този повод
ви предлагам следното: след като прочетете написаното, добре да
го осмислите и да вземете решение. Съгласни ли сте да
започнем
безсрочна
стачка – така, както я
направиха майките на деца с
увреждания? Ние, пенсионерите, сме много на брой, но по понятни причини не можем да правим големи ежедневни стачки.
Затова предлагам да сложим една или две палатки пред всички институции: Министерския
съвет, президентството, парламента, също така и пред общините на областните градове.
Ще дежурим на ротационен
принцип до постигане на целта, а тя е: ИСКАМЕ РУМЪНСКАТА
ПЕНСИЯ! Нека това е главното
мото. Призовавам ръководствата на пенсионерските организации да намерят сили да се съберат и решат въпроса със стачката. Очаквам коментари и скорошно решение.
Христо ЦЕКОВ, Враца

Националният осигурителен институт
обявява, че размерът
на средния осигурителен доход за страната
за юли 2019 г. е 974,05
лв. Средномесечният
осигурителен доход за
страната за периода от
1.8.2018 г. до 31.7.2019
г. е 945,00 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната
за посочения период
служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии
през август 2019 г. съгласно чл. 70, ал. 3 от
Кодекса за социално
осигуряване.

Пенсиите с 6% нагоре
От стр. 1
Министърът уточни, че ръстът на средния осигурителен доход, отчитан досега от НОИ, дава
основание да се завиши прогнозата, заложена в
тригодишната бюджетна рамка, като очакванията са, че темпът на осъвременяване на пенсиите от 1 юли следващата година ще е по-висок
от заложения 5,3 на сто и ще е над 6 процента.
Очакваният процент на осъвременяване на
пенсиите догодина зависи от ръста на средния
осигурителен доход и от индекса на потребителските цени.
Съгласно златното швейцарско правило се
взема по 50 процента от двете, сумира се и се
получава този процент. Точният процент ще се
определи от ръста на осигурителния доход и от
инфлацията, но достигнатите до момента темпове дават основание за коригиране на прогнозата и очаквания за шест и повече процента увеличение, допълни Бисер Петков.
Тази година пенсиите бяха увеличени от 1
юли с 5,7 на сто.
Да се надяваме, че прогнозите на министъра
не са предизборни.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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оходите на българите нараснаха с
62,8% за 10-годишен период (2009-2018
г.) Но като се махне натрупаната инфлация, се
оказва, че реалните доходи за периода са се
повишили с 32,5%, сочат данните на НСИ. Въпреки това обаче доходите остават доста ниски. Средно на месец
на човек те са 501 лв.,
а за цяла година – 6013
лв. Сумата е доста малка, като се има предвид, че средната заплата за страната надмина
1250 лв. Но ако в домакинството има деца,
пенсионер или безработен, дори съпрузите
да вземат високи заплати, средният доход на
човек пада значително.

Социални

проблеми

3

Пропастта между богати и бедни расте Á È Ñ Å Ð

Най-бързо нарастват
доходите от заплати,
става ясно от данните
на НСИ. За 10-годишния период заплатите в
семейните бюджети са
се увеличили със 73%.
Като се вземе предвид
инфлацията, се оказва,

Пак последни

- Месо ядеш ли?
-Не!
- А риба поне?
- И риба не ям.
- Вегетарианец, а ?
- Не, пенсионер…
Това,
разбира се, е
виц. А
когато говорят
числата
на статистиката,
и пенсионерите трябва да
мълчат. Доходите у
нас са нараснали с цели 62 процента за 10 години. Ама пенсионерите, понеже са добре образовани, знаят да четат
между редовете. Тогава
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се оказва, че доходите
всъщност са се увеличили с 32 процента заради
инфлацията. Ама и това
не е вярно – защото парите на най-богатите 10%
са осем
пъти повече от
на найбедните 10%.
Пенсионерите и
бедните
трябва да
обяснят на управляващите, че това се нарича индекс на
Джини.
България е на последно място в ЕС и по този
показател.
Пламен ЕНЧЕВ

Âсеки втори доктор е...
Над 60% от българските лекари наближават т.
нар. трета възраст, а една четвърт от медиците ни
са вече пенсионери.
Според прогнозите на Националното сдружение
на общопрактикуващите лекари в България 98% от
джипитата през следващите 5 години ще надхвърлят 50-годишна възраст. Освен криза за млади лекари у нас вече има и сериозен недостиг на конкретни специалисти. Има нужда от над 400 педиатри и още от около 450 лични лекари например.
„Необходими са качество и достъпност за населението до здравна помощ от всички региони на
страната. Проблемът е в неравномерното разпределение на специалисти у нас, а в момента има
свръхконцентрация на специалисти, но в големите
области на България за сметка на по-малките.” Това заяви доц. Андрей Кехайов, председател на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ).
По думите му за решаване на проблема с кадрите е нужно ангажиране на всички власти с условията, които трябва да бъдат създадени за младите лекари, за да останат в България и да бъде инвестирано в тяхното развитие, така че да могат те
да обезпечат потребностите на здравната система.
„С това трябва да се ангажират и общините, нужна
е цялостна държавна политика в тази насока; трябва да помислим как да стимулираме младите лекари достатъчно добре, че да поискат да работят в
труднодостъпни региони – там, където има нужда
от тях – това е в регионален план. В национален
план лечебните заведения трябва да преоценят
финансовата си политика с цел по-добро заплащане”, каза още доц. Кехайов. Той е категоричен, че е
необходима промяна на здравната система, иначе
ни очакват много сериозни проблеми.

че реалният ръст на заплатите е 52,2%. Именно на това се дължи подобряващият се жизнен
стандарт на хората, макар че на всеки му се иска да догонваме по-бързо жителите на Западна
Европа.

Второто най-съществено перо в домакинските бюджети са пенсиите, които формират
27,3% от общия доход
на домакинствата. За период от 10 години ръстът на пенсиите е 61,4%.
Но като се махне инфлацията за периода, реалният ръст на пенсиите е
41,8 на сто. За период от
10 години тези социални плащания са се увеличили с 57,8%, или помалко от ръста на пенсиите. Причината за това е, че макар и с малко
пенсиите се вдигат всяка година, докато при
редица социални плащания има задържане
на размера им през го-

дините. А като се махне инфлацията, се оказва, че за 10 години социалните трансфери към
домакинските бюджети
реално са нараснали с
около 40%.
Социалните помощи
и пенсиите, които идват
от държавния бюджет,
не променят много съотношението на доходите между богатите и
бедните. Доходите на
най-заможните 10% от
населението надвишават 8 пъти доходите на
най-бедните 10%. Като
този показател за поляризация на доходите в страната не се променя съществено през
последните 10 години.

Ðаáотим наé-много,
а полу÷аваме наé-малко
По данни на европейската
статистика България е една от
страните, в които се полага най-голямо количество труд, като голяма част от този труд е
извънреден, а не се заплаща като такъв заради системата на сумираното изчисляване на
работното време.
Това каза лидерът
на КТ „Подкрепа“
Димитър Манолов.
Манолов подчерта, че не е против да
се полага извънреден труд в законоустановените рамки, но по думите му
е важно този труд да
се заплаща като такъв, да се плаща като труд след края на
работното време и
като труд по национални празници, а не нормите да бъдат заобикаляни.
Той съобщи, че в момента се прави подписка на синдикалните
организации, членуващи в Европейската
федерация на индустриалните работници,
в която се настоява за

ограничаване на сумираното изчисляване на
работното време.
Според Манолов сумираното изчисляване
на работното време е
един от най-тежките пороци на пазара на труда
в България и се разпростира в дейности, в които
няма място. От синдика-

та още преди време настояваха сумираното изчисляване на работното
време да бъде за не повече от четири месеца,
какъвто пределен срок
е установен в европейското законодателство.
КТ „Подкрепа“ иска също сумирано изчисляване да се допуска само в
производства, които из-

искват такова поради
технологичното си естество.
В последните години в страните от ЕС се
наблюдава повишаваща се диверсификация
на организацията на работното време на трудещите се. За 2018 г. над
30 на сто от работещите
са имали нередовен работен
график, близо 40 на сто са
работили различен
брой
часове в дните от седмицата (срещу 32 на
сто за 2010 г.),
33 на сто са били с т. нар. плаващо начало и
край на работния ден, 32 на
сто са работили различен брой часове всяка
седмица (срещу 26 процента за 2010 г.).
Всичко това води до
неустойчиви доходи и
недостатъчно полаган
труд, като предлагат
минимална или никаква защита на работника по отношение на работодателя.

Безплатните ваксини не стигат

„Първите ваксини против грип вече са у нас. Всеки трябва да се замисли, че грипът ще дойде през декември и януари и сега е моментът
за поставяне на ваксините, защото
на организма му трябва време за да
изгради имунна защита“, заяви д-р
Гергана Николова от УС на Българския лекарски съюз.
По думите й четири щама на грипа най-вероятно ще дойдат през зимата - „Бризбейн“, „Канзас“, „Колорадо“ и „Пукет“.
„Всяка година снегът ни изненадва, така е и с грипа, когато всички
около нас са се разболели, тогава
се сещаме“, отбеляза д-р Николова и
посочи, че в нейната практика няма
пациенти, които да са си поставили
ваксина и да са се разболели тежко

от грип. За хората с хронични заболявания грипът крие сериозни рискове, категорична беше лекарката.
За възрастните над 65 години пък
трябва да бъде осигурена безплатна
противогрипна ваксина, но има поставен лимит в Националната програма за превенция на грипа тя да
обхване само 10% от това население.
„По какъв критерий ще изберем
кой ще бъде имунизиран, билетчета ли ще търкат пенсионерите, ще
награждаваме като „Топлофикация“
заслужилите ли - това е в рамките на
шегата, но тези 10% са реални и останалите 90% с право ще кажат: ама
защо сложихте на г-жа Иванова, а на
мен не? Нека да има ясни медицински стандарти и критерии“, призова
д-р Николова МЗ и Здравната каса.

голямо чудене, че
шоумен прави партия
– де да беше така и за
пожарникар.
иван БакалОВ

КРАТКИ
ВЕСТИ
За чист въздух

„ТЕЦ „Брикел” ще закупи специална апаратура, която да измерва
атмосферния въздух с
цел всички да следят
състоянието му. Станцията ще бъде монтирана в центъра на община Гълъбово.” Това
заяви директорът на
ТЕЦ „Брикел” Янилин
Павлов.
Млечни продукти
за Китай

14 български предприятия изнасят млечни продукти за Китай.
Първите четири от тях
бяха одобрени през
юли 2019 г. В началото на септември тази
година одобрение за
износ получиха още
10 български предприятия.
Кризата дойде

За юни статистиката
отчете спад на износа
с 6,4%. За юни и юли
отчете спад на индустриалното производство. И в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил и
облекло, в производството на мебели, на
метали имаме спад в
продажбите, и то от
месеци. Очаква се за
цялото трето тримесечие спад на индустриалното производство в
страната.
Медицинските
сестри
протестират
Разликата в заплатите на медицинските сестри в страната
е в рамките от 500 до
1000 лв.
В провинцията заплатите са цинично
ниски, те са на ниво минимална работна заплата.
Страницата подготви
Маргарита лоЗаНоВа
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Политика
коментираме

Патова ситуация в
Израел след изборите
На 25 септември Централната избирателна
комисия обяви окончателните резултати от
проведените преди седмица предсрочни парламентарни избори в Израел. С 33 депутатски
места ще разполага в 120-местния Кнесет центристкият блок „Синьо и бяло” на бившия шеф
на Генщаба Бени Ганц. С 32 е дясната партия
на Бенямин Нетаняху „Ликуд”. На трето място с
13 депутатски мандата е Обединената арабска
листа. От общо 31 партии и коалиции, участвали в изборите, само 8 успяха да прескочат
електоралната бариера от 3,25%.
Според закона на президента Реувен Ривлин
се дава една седмица, за да обяви кой ще формира бъдещия кабинет. По принцип лидерът
на партията, получила най-много депутатски
места, получава мандат за съставяне на кабинет. Обаче президентът може да номинира за
премиер и политик от друга формация, която
не е получила най-много гласове, но е в състояние да сформира коалиция, подкрепена от
най-малко 61 депутати.
Първият номиниран за премиер по закон ще
разполага с 42 дни да сформира коалиция. Ако
не успее, президентът ще възложи тази задача на друг, който ще има 28 дни да състави
кабинет. Ако и той не успее, мандатът ще бъде възложен на трети политик, който ще има
две седмици да състави правителство. Ако и
третият опит не успее, страната може отново
да тръгне към избори.
Блокът от центристки и леви партии разполага с 56 места в Кнесета, а блокът на десните и религиозни партии, на които се опира Нетаняху, с 55. Така че нито центристите,
нито десницата са в състояние да сглобят минимално необходимото за коалиция мнозинство от 61 гласа без подкрепата на партията
на бившия министър на отбраната Авигдор
Либерман „Наш дом Израел”, който разполага с 9 мандата.
На вторите за пет месеца парламентарни
избори 6 милиона и 400 хиляди граждани на
еврейската държава имаха право да определят съдбата на досегашния премиер Бенямин

Президентът Ривлин (в средата)
прие Ганц и Нетаняху
Нетаняху, който вече 13 години е начело на
властта и се стреми не само да остане в историята като най-дълго управлявалия политик в
Израел, но и за да избегне възможни сериозни съдебни дирения за корупция.
След изборите през април в Израел се създаде патова ситуация, тъй като партията на
Нетаняху „Ликуд” и центристката партия „Синьо и бяло” на Бени Ганц получиха равни изборни резултати. И като не се създаде управляваща коалиция, се стигна до нов вот. Така
че не е изключено да станем свидетели и на
трети избори за тази година.
При създалата се нова патова ситуация изглежда най-вероятният вариант за излизане
от нея е коалиция „Ликуд” - „Синьо и бяло”.
Както се видя, участието на голям брой партии в изборите превръща в почти невъзможна задача спечелването от една партия на абсолютно мнозинство от 61 места.
Пред бъдещото правителство на Израел със
или без Нетаняху по отношение на вътрешнополитическите задачи едва ли ще има големи
изненади. По-скоро проблем е външната политика, и то възможността от подновяване на
преговорите с палестинската власт.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Първо, да си вършат
конкретната работа –
да творят и ремонтират нескопосано изфабрикуваните актове, параграфи и прочее правила. Второ, откъснали са се от народните
маси, както се казваше
преди 30 години. Но да
не се отклоняваме към
изключително ниския
рейтинг на парламента
в демократичната ни република с авторитарно
управление.
Изключителен интерес представляват отношенията в този период между

КОАЛИЦИОННИТЕ
ПАРТНьОРИ

Те се изправят в люта битка и развявайки
кирливи ризи. „Обединените” патриоти отново са врагове помежду си. Волен Сидеров, възползвайки се
от справедливия протест срещу съдебно решение на Апелативния
съд, намаляващо срока
на арогантен австралиец убиец, спонсориран
от Хелзинкския комитет, обяви, че ще се бори за Фандъковия стол.
Претенциите към хаоса
в столицата на лъкатушещия политик са обективни. Не е забравил и
реверанса към възрастните хора. Не обещава
двойни пари на пенсионерите, а безплатен
транспорт и преференциални цени за ток, вода, отопление. Предпазлив е обаче в нападките към кабинета „Борисов”. Кумът му Валери Симеонов е неудържим. Директно обвинява „онези там горе” в
съглашателство, скрити
договорки и далавери
между ГЕРБ и ДПС. Припомня 60-те милиона,
подарени на Доган за
„студен резерв” на купения от него ТЕЦ „Варна”.
Подозира, че Цв. Цветанов е отлюспен не заради „Апартаментгейт”, а
защото е навлязъл във
„феодалните владения”
на депесарите. В нормална държава при подобно поведение на съюзник просто се стига
до развод. У нас обаче
не е така. 70 на сто от
българите са недоволни от начина си на живот и сочат виновниците 10 години да тъпчем
на последните места по
доходи и какво ли още
не в Европейския съюз.
Но половината от тях не
отиват до урните. Желаят промяна, а с нищо не
допринасят за нея.
Откриването на кампанията на партиите и
градовете бе различна.
Някъде - масова и шумна, другаде – скромна. В
около 400 населени места – никаква. Отсъства
конкуренция. Няма желаещи за кметското тегло. В доста села то си е

Общество

направо подвиг. Опитваш се да решаваш проблемите на мизерстващи, ограбвани и самотни хора без медицински
грижи, пощенски услуги, мамени и изнудвани
от арендатори. Заплатата е смешна, парите за
нищо не стигат, младите са в чужбина, пътищата през зимата – непроходими, училищата
– затворени. Има и изключения. Харесват си
стопанина и не желаят
да го махнат.

ОПРОВЕРЖЕНИЕТО

на поговорката, че по
балкански тертип всеки
желае да води бащина
дружина, се намира в
изследване на агенция
„Тренд”. Според него
едва 8 на сто желаят да
бъдат кметове, а 69%
от анкетираните са наясно, че не стават за такива. Обидно е в застаряваща нация само 14%

рата, и 10 на сто – да е
деен и активен. Лошото
е, че само 8 души от 100
нашенци искат той да е
високообразован. Девалвацията на знанията, придобити в университетите и институтите,
размножили се в огромно количество и приемащи студенти с тройки или срещу заплащане, е потресаваща. Речено е: без наука няма сполука! Дали въпросната
агенция е пристрастна
и при сравнението дипломите на Фандъкова
и Мая Манолова са решили да тушират предимствата на втората,
остава да гадаем. Ако не
беше така, трябваше да
зададат въпроса: не е ли
по-добре юрист, икономист и мениджър в едно лице да измести филолог? И понеже преминахме плавно от общото
към частното, защото от
превземането на

не, почистване на улиците, поддръжката на
парковете и т. н. дразни еднакво и реститутите, и пролетариата.
Според Андрей Райчев горе-долу до 150
хил. са онези автентични десни, които няма
да гласуват за Фандъкова при балотаж. Но
може да не подкрепят
Мая Манолова за стажа й в БСП. Останат ли
по домовете си, промяната ще зависи от апатичните и неотиващите
традиционно до урните.
Бившата омбудсманка с
висок рейтинг е длъжна
да ги мотивира, да ги накара да повярват, че от
бюлетината им зависи
връщането на управлението в техните ръце.
Фандъкова печели
симпатии с безконфликтния си характер, смирен вид и добро възпитание. Не бива обаче да
забравяме, че заради тези качества Борисов я
постави на мястото си,
атакувайки премиерския пост, да го слуша и
да изпълнява. Да не му
създава проблеми, да
съхрани неговия модел
и обкръжение.
При Мая социалното, а не социалистическото е водещото. Макар че двете неща са
взаимносвързани, преките й заместници в омбудсманството не бяха
от БСП. И опитът й на
ръководител не е вслед„СИНЯТА КРЕПОСТ”
както разни набеде- ствие от изпълнение на
ни политолози опреде- чужда воля, а на силно
лят София, предлагаме изразен лидер, отвоюда се проведе социо- ващ сам позициите си,
логическо изследване изминал със собствени
в двумилионния град. сили и знания пътя от
Провинцията е важна, адвокат до обществен
но оттук започна възхо- защитник.
В изследванията на
дът на ГЕРБ, в общината се роди движението „Тренд” между другопартия с лява фразеоло- то е посочено, че хорагия и закани за възмез- та предпочитат кметът
дие на грабителите се- им да не се оглежда в
десари, приватизатори общината като нов чои мошеници. От особе- век. Дали са искали да
но значение е истината подскажат предимстваза състоянието на неща- та на Фандъкова с трита. Явно няма достатъч- те й неособено успешни
но смели анализатори, мандата и на останалите
които да се захванат с стотина настоящи граподобна задача. „Демо- доначалници от ГЕРБ?
кратите” отдавна се де- Само те си знаят. Понялят на тъмно, бледо, не- кога приятелите социбесно и не знам какво олози, вместо да изписи синьо. Голяма част от шат вежди, вадят очи.
тях ненавиждат гербад- Достатъчно е да внушажиите по-силно от леви- ват нещо, да се опитват
те си събратя по съдба. да прикрият друго за
Безобразията изтриват сметка на пристрастие.
идеологическите раз- В края на краищата, койличия. Изразходването то плаща, той поръчва
на огромен бюджет от музиката. Ако заявката
1,7 млрд. лв. несправед- е на проправителствеливо, неефективно, не- на медия, няма как в извероятното обогатява- следването да не се проне на 5-6 приближени кара защита на статукдо властта фирми, не- вото. 88 на сто електокачествените ремонти, рални единици ужким
лошото сметоизвозва- го „одобряват”?!
Писна ни да се злоупотребява с науката! От
данните, услужливо представени по две национални телевизии в най-гледаното време, обаче
излиза, че честността е на определящо и първо място. При партийци, изградили корумпирано управление, според международни наблюдатели тези две морални категории са несъвместими.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Несъвместимост

да предпочитат опитен
човек над 60 г. да застане начело на общината. Пренебрежението на прехода към нашето поколение е видимо. Внушението, че ние
сме в тежест на обществото, че само консумираме и сме остатък
от тоталитарното минало с носталгични настроения, дава своите
плодове. Клеветите и
оплюването на соц периода хвърля незаслужено петно към изпитани, талантливи и честни управленци, знаещи
и можещи да преодоляват трудностите. Успокоително е, че за 41 на
сто няма значение кой
на колко години е, стига да отговаря на други
характеристики. Прогресира и еманципацията – за 48% е все едно дали мъж или жена
ще ръководи общината. Предпочитанията са
обаче към господата: 36
срещу 10%. Мажоритарният елемент на местните избори е довел до
прозрението, че не е важно избраникът да е от
политическата сила, която подкрепяш. 39% поставят на водещо място
способностите. Моралът е на преден план.
При разнебитена и неясна ценностна система
24 на сто от електората
желаят кметът да е честен, 14% - да не е корумпиран, още толкова – да
познава нуждите на хо-
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Уважаеми господине,
Пиша до вас по един наболял проблем, който смятам, че е от моята
компетенция, като се надявам да достигне до управляващите. През 1951
г. имах щастието да бъда приет за
курсант във Военноморското училище „Н. Й. Вапцаров” и през 1957 г. го
завърших като лейтенант и инженер
корабостроител. Шест години, които бяха доста трудни. Нашият випуск премина през много преобразувания, но желанието ни да овладеем
морската наука ни крепеше. Един от
старите командири в училището казваше за нас: „Вие звезди нямате, защото целият випуск сте звезда.“
Ние бяхме първият випуск с висше
образование. Завършвайки го, се включихме в състава както на ВМС,така и
на БМФ, които активно се разрастваха. Където сме били, винаги сме отдавали знания, труд и време за развити-

ето на флота и просперитета на нашата Родина.
Господин Борисов, обръщам се към вас чрез
това писмо. Научавам, че България вече не
е собственик
на
морски
флот. Че
тя е изключена
от всички списъци
на Парижкия
меморандум
- организацията
на всички европейски
и част от световните морски страни, свързани с пристанищния
контрол на корабите. Че името на
страната ни липсва и в трите списъка - черен, сив и бял, за флаговете с
висок, среден и нисък риск за корабоплаването. Изпадането на България
от тези списъци е неприятен факт,
независимо на какво се дължи.

Îтново на море

Не са много представителите на нашето поколение, които имат възможност да посещават родното Черноморие.
Причините са всеизвестни – срамно ниските доходи. Целият преход към така наречената демокрация се стовари на
гърбовете ни. За държавата сме безполезна тежест. Годините ни минават в преодоляване на битови, здравословни
и финансови трудности. А често и в самота. Спасението е в
организираната клубна дейност. Когато сме заедно и ръководството е инициативно, положителните преживявания са
безспорни, забравяме грижи и неволи. При нас, в град Баня,
наистина е така. Председателят Партен Гичев заедно с трите си заместнички – Стефка Чакръкова, Йорданка Гешева и
Нонка Ковачева, полагат усилия за многостранна дейност.
Те успяха за четвърти път да ни зарадват, макар и с кратък
отдих в базата на АСА „Васил Левски“ в Равда. Благодарни
сме на домакините за изключително доброто обслужване
и уважителното отношение. С тяхно съдействие тържеството за празника на нашия град премина на висота. Песните
звучаха до късно през нощта. На дансинга с танци и хора
дамите бяха неуморни. А хумореските на Мария Филипова
и Кольо Башлийски ни разсмяха от сърце.
Няма да пропусна и благодарност към шофьора на автобуса Ванката. Той, освен че е изключителен професионалист,
е и прекрасен човек. Пожелавам му здраве и безаварийно
пътуване по пътищата на страната!
Използвам възможността чрез страниците на нашия вестник „Пенсионери“ да поздравя по повод 1 октомври – Международния ден на възрастните хора, членовете на нашия
клуб и всички представители на коравото ни поколение. А
на управниците, за които сме трън в очите, да напомня, че
сме пълноценни хора, да не ни броят само като електорални единици! Защото от гласуването ни зависи тяхната съдба.
коста кОсТОВ, гр. Баня

Ние, останалите живи колеги, които дадохме сили и здраве за изграждането на българския както военен,
така и търговски флот, сме изключително разстроени
и огорчени, че
нашият
труд
и

здраве
са зачеркнати с лека ръка, както много други неща в
страната. Бяхме си извоювали изключителен авторитет сред товародателите, че екипажите ни пазят и се
грижат за тяхната стока и те предпочитаха нашата компания (БМФ) за
превозвач. Как така се допусна България да бъде зачеркната като морска

дългОлетниЦи

страна, след като стотици години
е била такава? Не е ли парадокс това? Докога държавата ни ще губи все
повече и повече и ще се отправя към
небитието?
Вие знаете ли, че капитанът на
плаване се приравнява на вас? Той има
права като малък министър-председател на българската територия
под наш флаг. Лично аз съм използвал
такива права, когато се е налагало.
Ето от какво лишихте страната ни
и българските капитани. Сега товародателите ще отказват стоки за
превоз на нашите кораби, тъй като
държавата не стои зад тях. Флагът
е този, който определя кораба като
българска територия. Така държава и
флот не се управляват. Докато преди ние изграждахме и увеличавахме,
сега вие за 10 години непрекъснато
разграждате и унищожавате нашата мила Родина. Г-н Борисов, питайте тези, които са компетентни по
въпроса, и възстановете морското
име на България, за което хиляди моряци, а и бизнесмени, ще ви бъдат благодарни.
капитан далечно плаване
Христо ДЖУрОВ

Сбъдната мечта

Пред дома ми
в нова Загора
Идеята да се сбъдне една моя мечта започна от посещението ми в кметството в град Елена (в който край съм
роден, по-специално
в с. Буйновци). Там
прочетох обявата за
предстоящия празник – Илинденски
събор в с. Буйновци. Разбрах, че ще
присъстват оркестър

„Стара Загора” и танцов състав „Балига”
от Нова Загора. Поисках среща с ръководителя на този състав Росица Мангърова. Обясних й моето желание, макар че
вече съм на 86 години. Вдъхновен от картината на Мърквичка
„Ръченица” и от сюжета на Елин Пелин
в разказа „Ветрената

Радостите на дядо Андон

Някога
Сандански се е казвал Свети
Врач заради прекрасния климат, лековитите си минерални води, чудесния въздух
с полъх от Средиземноморието. Днес тук
идват хора от цялата страна и от чужбина заради уникалния
климат и здравословния въздух.
На една от централните улици срещам
Андон Тиков, роден
на 27 януари 1928 г.,
подкарал 92-рата си
година, запътил се
към парка на града.
Разказва ми, че бил от
село Велюшец, но се-
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на читателя

га живее в Сандански. Има три деца,
четирима внуци и
две правнучета.
Някои са в Сандански, други в Перник, трети в Гърция. Андон живее
при една от дъщерите си, Янка.
Някога бил обущар по професия.
Работел в предприятие, обущарска кооперация.
Години наред си
имал градинка, в
която си отглеждал всичко, но вече не може да работи в нея. Сутрин
се разхожда в пар-

мелница”, пречупено през моя поглед,
да изпълня с партньорка сцената между Дъбака и Христина. Исках чрез танца
да поздравя публиката. За целта си уших
пояс от червен плат,
вътре монтирах текст
с едри букви „Весел
празник”. Мангърова одобри плана ми
и ме срещна с бъде-

ка, покрай реката, после прави кръг и отива към пазара за разговор със стари познати и приятели. Побъбри си с тях, пият по
едно кафе и се прибира да си почине.
Разказва ми за онази дъщеря, омъжена в
Гърция, тя е лекар вътрешни болести, а зетят хирург, изучил медицина в България, и
вече три десетилетия
са водещи доктори в
гръцка болница.
Андон често събира децата си по Великден, или поне половината, които успяват да се приберат

щата Христина. Смятам, че го изпълнихме добре, а то беше:
Дъбака (тоест аз) седнал на столчето замислен, свири ръченица,
Христина идва към него и посяга към столчето няколко пъти. Той
става, ритва го и започва да играе ръченица. Христина шеговито посяга към пояса, а
той го освобождава от
единия му край. Тя го
хваща, като продължават да играят и двамата ръченица. Христина
се върти в кръг около Дъбака и развързва
целия пояс, на който
се откроява надписът.
Бях изключително
щастлив, че сбъднах
мечтата си, и то с този танц най-вече, че го
направих в моето родно село. Благодаря на
всички организатори
на тържеството!
Дядо марин
йОрДаНОВ
у дома за празника.
Разказва ми, че паркът на Сандански е чудесно място за разходка и отмора в горещите летни дни. Той е добре поддържан, а река Санданска Бистрица тече буйна и пенлива заради обилните дъждове. Климатът
е чудесен и доказано
лековит за дихателни проблеми, астма,
задух и редица други
заболявания.
Дядо Андон се радва на хората, на природата, но най-много,
че среща млади майки с колички и с малки деца.
Дарина НЕНОВа

Страницата подготви Соня ВълкоВа
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Подадена ръка

Моля, помогнете! Благородна кауза

Пиша ви заради безизходицата, която ме
сполетя на стари години от грешки в отношението
към съпруг а

ми,
с надежда
да ми помогнете. Преди 30 г. се
омъжих по любов, родиха ни се две деца и всичко вървеше идеално.
Имах два развода преди това и с новия човек
до себе си бях безкрайно щастлива.
Да, но не стана така.
Баща ми, който беше
много строг родител, не
одобри новия ми брак
и се противопостави на
съпруга ми. Заяви, че
не иска повече зетьове.
Минаваше покрай него

като тъмен облак, не му
говореше, държеше се
хладно и студено. Опитах се

да
поговоря
с баща ми, но той беше
непреклонен. Заяви ми,
че не го иска в къщата.
Лошото беше, че живеехме заедно, защото
ние нямахме средства
да се изнесем на квартира или да закупим собствено жилище.
Така минаха доста години. Съпругът ми стана
мълчалив, вечер гледаше телевизия и мълчеше. Започна да страни
от мен. Отношенията ни

се развалиха. И накрая
дойде краят - разделихме се. Плаках много, защото го обичах. Всичко
беше много несправедливо. Стана така, че унищожих живота си заради капризите на
баща ми.
Минаха много
години, аз живях
сама и отгледах
децата си. Баща
ми и майка ми
починаха, а аз остарях. Чаках го да
се върне. Един ден,
преди две години, той
позвъни на вратата ми.
Изведнъж усетих старите чувства, поканих
го да заживеем заедно.
Той прие. Но съвместният ни живот не потръгна. Беше станал алкохолик. Не го издържах и се разделихме.
Много ми е тежко и не
знам какво да правя.
Знам, че е безсмислено да градя планове, а
все още имам чувства
към него. Моля ви, посъветвайте ме!
Даря Николова,
Пловдив

Момичета от Асеновград направиха благотворителна инициатива в помощ на децата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип
(ЦНСТ) в града. Младите асеновградчанки са решили да подарят време и
отношение на обитателите на институцията. „Още от гимназията с приятелки и съученици събирахме дрехи,
които да даряваме на домове. Тогава
ни направи впечатление, че децата

и младежите, които живеят в такива
места, по-скоро имат нужда от внимание. Някой да прави нещо заедно с
тях. Така се роди идеята да посветим
няколко часа на момчетата и момичетата, живеещи в този център“, обясни
Анна Манолова, която е част от организацията на благородната кауза.
Инициаторите закупиха хранителни

продукти и на място сготвиха вкусни
ястия заедно с обитателите на ЦНСТ в
Асеновград. Освен това са планирали да им подарят фитнес топки и да
засадят някакъв вид растения пак заедно с подрастващите в институцията. Основната им цел обаче е да предизвикат усмивки у живеещите там,
категорична е Анна. Момичетата все
още събират пари, с които да закупят още хранителни продукти и фитнес топките, и казват, че
до момента няколко души са се отзовали. Желаещите да се включат в
благотворителната кауза могат да го направят,
като занесат готов закупен хранителен продукт, дрехи или играчки, като се внимава по
тях да няма дребни или
остри страни, които биха могли да бъдат погълнати или децата да
се наранят. Инициативата е с име „Отворени
врати в ЦНСТ-Асеновград“. А всеки,
който желае да се включи в кампанията, може да се свърже с инициаторите чрез фейсбук профила на Anna
Manolovaa. В ЦНСТ в Асеновград са
настанени общо 13 деца на различна възраст.
Теодора Димитрова

Мерил Стрийп: Щастието е в простите неща
Мерил Стрийп е смятана за една от найвеликите актриси на
всички времена. Десетки са брилянтните й роли, с които тя
покорява сърцата на
зрителите.
Стрийп е единствената актриса в историята на киното, номинирана за наградите „Оскар“ цели 19 пъти, от които има спечелени 3 статуетки за ролите й в „Крамър
срещу Крамър“ (1979),
„Изборът на Софи“
(1982) и „Желязната
лейди“ (2011).
Ето някои от любимите мисли на талантливата актриса, които биха вдъ-

хновили всеки.
1. Всичко, което
ни прави щастливи, е
простичко: любовта,

сексът,
храната.
Всичко
останало - властта, влиянието,
силата всички
тези неща могат
да вземат превес над
това, което наистина си
струва в
живота.
Но докато имаме
какво да ядем и покрив
над главата си, докато
жизнените ни нужди са

задоволени, това, което ни прави най-щастливи, е много просто.
2. Искам да живея

живота си, докато съм
жива.
3. Стремежът към съ-

вършенство отличава добрия живот от успешния.
4. Изнервям се, кога-

то имам повече
време да мисля
за нещо. Затова
съзнателно не
позволявам на
себе си да си почивам прекалено много между
различните проекти.
5. Тъй като Земята е кръгла,
ние не можем да
виждаме много
далеч напред.
6. Семейството винаги е било
и остава най-голямата ценност
за мен. Мисля,
че това няма да
се промени, докато ме
има на този свят.
7. Трябва да приемете остаряването. Животът е скъпоценен и когато сте загубили много
хора, тогава осъзнавате,
че всеки ден е подарък.
8. Просто се отпуснете и се възползвайте от
всичко.
9. Моят съвет: не губете време да се тревожите за кожата или теглото
си. Развивайте способностите си, това, което
ви е дадено на тази земя.
10. Като по-млада нямах никакво самочувствие относно хубостта си.
Най-освобождаващото
нещо, което някога съм
правила за себе си, беше
да обърна гръб на всякакви притеснения относно външния си вид.
11. Ако имате мозък, сте длъжни да го

използвате.
12. Да слушаш – това е
всичко. Да слушаш – това е цялата тайна. Преди и по време на работа, с децата си, със съпруга си, с майка си, с
баща си… Това е всичко, защото така можеш
да научиш всичко!
13. Винаги си спомням думите на Катрин
Деньов: „На определена възраст жената тряб-

направите онова, за
което не сте надарени автоматично. Много е важно да опитате.
17. Не съм щастлива винаги. Такава съм
обаче пред журналистите. Мога да бъда и
изключително кисела,
питайте съпруга ми.
18. Мисля, че трябва да намериш собствения си път. Собствените си правила.

ва да избира – или лицето, или фигурата“. Избрах лицето. А останалото… Седя върху останалата част.
14. Да платя две хиляди евро за една чанта? По-добре да си нося козметиката в зъбите.
15. Работа ще остане
каквото и да стане.
16. Хубаво е да направите онова, което нямате желание да правите;
трябва да се опитате да

Всеки има собствено разбиране за себе си и на него трябва да разчита. В крайна сметка важното е
това, което изглежда
правилно за теб. Не
това, което майка ви
е казала. Не това, което една актриса ви
казва. Не това, което
някой си ни е казал,
освен ако не е онова
малко спокойно гласче вътре в нас.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Гиген - непознатият РАЙСКИ КЪТ

Всеки празник, състоящ се от повече дни, дава
възможност да опознаем
Родината, за да я обикнем, като открием непознати за повечето от нас
кътчета на България. Например освен София, която император Константин Велики е наричал
„моят Рим”, любим град
по нашите земи на владетеля на цяла Европа и
Средиземноморието е

Ескус, както се е наричал римският град в землището на сегашното село, е бил, също като София, и балнеоложки център. Затова се среща и като Улпия Ескус. Баните са
били използвани от местния римски гарнизон за
възстановяване на ветераните, които след пенсиониране оставали по
тези места и така се създал градът. Той е бил се-

то селище, от което днес
има останки с доста колони, плочи с надписи,
статуи, даже цял археологически парк, е имало
и магазини около храма
на Фортуна. Така че днешен Гиген е бил и търговско средище от класа преди 1700 – 2000 години. Околността също е
интересна.
Дали ще се отбиете да
наблюдавате черните ле-

било днешното село Гиген. И още нещо – и двете населени места са били покровителствани по
време на Римската империя от богинята на съдбата, късмета, хазарта, богатството - Фортуна.
За разлика от София
в Гиген още могат да се
видят останките от храм,
посветен на нея.

риозен по размери за тогавашната епоха - само
водопроводът му е дълъг 30 км. Банята е била с 2 части – хигиенна
за къпане и процедури,
както и социална, където местните хора си правели срещи и обсъждали
политиката и бизнеса на
своето време.
В центъра на римско-

беди там, където Искър и
Дунав се срещат край селото, или пък ще гледате към румънския бряг,
за да си представите как
император Константин
още през IV век е направил първия мост между
двете сегашни страни,
все ще е интересно. На
15 септември е местният събор на Гиген.

В продължение
на 8 години групата
приятели и единомишленици от Вършец:
Димитър Митов, Любен Цветков, Румен
Иванов и Божидар
Иванов се грижат и
поддържат сътвореното от техните сръчни ръце в местността
Райски кът над Иванчова поляна.
Мястото е наистина едно красиво кътче от рая, превърнало се вече в емблематичен туристически обект за Вършец
наред с прословутата Иванчова поляна.
Празното някога
място с красив водопад, наречен от групата Райския водопад, днес е облагородено до неузнаваемост – има дървени
пейки, маси, заслони,
мостчета, беседки,
две барбекюта, детска люлка, тоалетна,
указателни табели.
Всичко е създадено
с доброволния труд
и желанието на мъжете от групата.
Eнтусиазмът на
местните патриоти и
природолюбителите
не секва, непрекъснато нещо ремонтират, освежават, боядисват, изработват
нови съоръжения.

През последните няколко години поради
амортизиране и унищожаване на част от
дървените съоръжения се налага момчетата да подменят част
от тях с нови. В края
на миналата година започват изграждането
на нов панорамен мост
над река Орлощица. За-

почват реставрация на
всички указателни табели – подмяна на счупени части, боядисване, направа на дървени покриви. Мъжете от
групата се надяват с помощта на Община Вършец всички обекти да
посрещнат любителите
на природата.
Евелина ГЕОРГИЕВА

Най-красивото място под звездите

И

градовете, също като хората,
имат рождени дни. Смолян стана на 59 години. Който е ходил
там, знае за това красиво място. Там
звездите са най-големи. Затова не е
случайно, че планетариумът – мястото за наблюдение на звездите, е един
от символите на столицата на Западните Родопи и е най-големият в цяла
България. Въпреки че е областен център, на поляните над града можете да
си изпечете шишове в хайдушки стил.
Природата е наистина удивителна.
Една от малко познатите извън постоянните му гости и местните хора
атракции е екопътеката Каньонът на
водопадите. Намира се на 2-3 км от
града по пътя за селото с поетичното име Мугла, което сме чували във
филмите, макар официално да се води в рамките на един от кварталите
му. Ще се почувствате сякаш влезли
във фототапет. Или в картина на Шишкин, ако предпочитате. Всичко е ка-

то нарисувано – зеленината, скалите, скачащата вода. Това вероятно е
едно от най-впечатляващите места за разходка в
цяла България – 6 километра с мостове от дърво, стълби, красиви водопади – 40 на брой, като
има един, който е почти
двойно по висок от представяните вече у нас прочути балкански – 68 м, и е
наречен на легендарния
тракиец, роден по тези
земи - Орфей.
Навсякъде по каньона
на реката има пейки, табели, даже
беседки, където можете да седнете и да похапнете, дори и да вали.
Сега е точното време да
се разходите из тази естествена прелест. Другата природна красота наоколо са Смолянските езера. Те са общо
20, но повечето са временни, така че на място
ще заварите десетина.
Идиличната хармония
на водата, планината с
причудливите скали и
вечното зелено на гората са наистина фантастични.
Смолян е град, който е роден от
сливането на 3 села и може да се похвали и с други, освен с природните
си забележителности. Води се найвисоко разположеният в България.

Пашмакли е преименуван в Смолян
със заповед №2820, с която са преименувани общо 1043 населени места в България през 1930 г. На 18 юни
1960 г. градовете Смолян и Устово и
селата Райково и Езерово се обединяват в град Смолян. Смолян е бил
стар административен център, Райково е било занаятчийски център, а
Устово – търговски.
Поради миграционните процеси
след 1989 г. и безработицата, която се
появява след западането и затварянето на множество предприятия, над
20-25 хиляди души напускат града.
Сега градът е седалище на фирми
в техническата и обслужващата сфера. След 2000 г. се наблюдава напре-

дък на града. Изградена е нова главна улица (2003), построени са хотели,
заведения и дискотеки.
Има какво да се види от миналото на селището - типични родопски

стари къщи на почти 200 години, като най-известни са двойните, които
тук наричат „братски”, а не „близнак”,
както са познати сред широката публика. Една от къщите – Гьорджевата,
прави 35 години като музей. Махалата се нарича Чешитска – звучи забавно, има си и специална чешма,
150-годишна, чиято вода според легендите е лековита. Малцина знаят,
че най-големият православен храм
в Южна България е тукашната катедрала „Висарион Смоленски”, местен светец, някога епископ и мъченик на вярата от епохата на османското иго. Другата атракция за поклоническия туризъм е манастирът
„Св. Пантелеймон” по пътя за Пампорово. В града през
1960 г. е създаден
Ансамбълът за
народни песни и
танци „Родопа“,
който има важна
роля в запазването и популяризирането на родопския фолклор.
Смолян е център на значими
културни прояви
– Националния
фолклорен събор
„Рожен“, международните младежки фолклорни
Орфееви празници и др. Празникът
на Смолян е на 21 октомври – деня
на освобождението на Родопите от
османско владичество по време на
Балканската война – 1912 г., и др.
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Шарен фестивал в Бургас
центъра на града - Археологическия музей,

Е

дни от най-големите имена на
българския фолклор пяха на откриването на 47-ия Международен фолклорен
фестивал в Бургас. На
сцената на Летния театър излязоха Валя Балканска, Калинка Згурова и Янка Рупкина, гайдарските състави „100
каба гайди“ и „Дельо
хайдутин“ със специалното участие на гайдаря на Родопа планина Петър Янев.
Преди официалното откриване жителите и гостите на Бургас

видяха многообразието от култури, обичаи
и традиции на всички състави иучастници (Русия, Кипър, Словакия, Полша, Сърбия, Грузия и България), като атрактивно
шествие с участниците премина през центъра на града до Летния театър.
Освен в Летния
театър, фолклорните групи зарадваха гражданите с изпълнения на открити
сцени, като за първа
година те бяха разположени изцяло в

Компаса, сцена „Охлюва“ и пред общи-

Триумф на "Мистерията
на българските гласове"

Триумфално премина поредното
турне на прочутия български женски хор "Мистерията на българските гласове" за представяне на найновия албум на състава - "БууЧииМиш", в пет европейски държави.
Навсякъде певиците ни бяха посрещани и изпращани с бурни овации
от препълнени зали и с възторжени отзиви на публиката и на музикалната критика.
"Това е вокален звук от друг свят
и в същото време много земен, импресионистичен и фантастичен, в
който подбраните водещи вокали
се извисяват над останалите",
така обобщи видяното и чутото британският критик
Тим Къминг.
Първа
спирка от
първото
за 2019 г. Лиса Джерард
турне на
"Мистерията..." бе нормандският
френски курорт Кутанс по време
на 38-то издание на джаз фестивала
Jazz Sous Les Pommiers. В него българките бяха поканени да участват
като хедлайнъри заедно със свети-

ла в джаза като Джошуа Редман и
Рон Картър.
На път към Барселона в очакване на закъснелия с няколко часа
полет прочутите ни изпълнителки
изненадаха спътниците си на парижкото летище "Шарл де Гол" с
флашмоб. Записи от импровизираното им представяне вече са хит в
социалните мрежи.
Лиса Джерард се присъедини
към хора в каталунската столица,
където пред двехилядна публика
в рамките на 19-ото издание на
влиятелния испански музикален
фестивал Primavera Sound заедно
представиха песни от най-новия
си съвместен проект в Primavera
Auditorium. Списание Far Out оцени събитието като "страхотно вокално изпълнение на Лиса Джерард и "Мистерията на българските гласове", които бяха вълшебни".
Във фестивала участваха изпълнители като тазгодишната носителка на "Грами" Карди Би, Ерика Баду, Тейм Импала, Нене Чери, Майли Сайръс и много други любимци
на публиката.
Незабравимо ще остане гостуването на "Мистерията..." и Лиса Джерард в три последователни вечери в Порто, Лисабон и Брага. Концертът в португалската столица на
три пъти бе прекъсван от емоционалната публика с неспирни овации на крака.

на Бургас. Качвайки се
отново на сцената на

Летния театър на Бургас, Калинка Згурова си
припомни, че именно
тук е започнала кариерата й.
„Емоцията е огромна.
Тук от най-ранните ни
години съм започнала
като мъничка в Летния
театър. За мен Бургас е
най-скъпият град, защото аз тук съм израснала,
тук съм се реализирала.
Тук големият Сава Попсавов ме е открил в училище „Братя Миладинови“ и ми е посочил пъ-

тя към тракийския ансамбъл в Тракийското
дружество „Антим I“.
Щастлива съм, че съм
една от носителките
на златната статуетка
„Нестинарка“ за цялостно творчество.“
Тазгодишната награ-

принася много за издигането равнището
на ансамбъл „Добруджа“, с който е изнесъл над 1000 концерта в България и в
много страни в света,
сред които Германия,
Холандия, Белгия, Ита-

да за народно песенно
и танцово творчество
„Нестинарка“ бе присъдена на проф. д-р Костадин Бураджиев (на
снимката). Приза връчи кметът на Бургас Димитър Николов. Професор д-р Костадин Бураджиев получава приза от кмета на Бургас
Димитър Николов
Творчеството
на
проф. д-р Бураджиев
заема важно място в
българската и световната фолклорна култура. Той е изтъкнат творец, интерпретатор,
музикален изследовател, композитор, диригент, педагог и общественик.
Проф. Бураджиев до-

лия, Русия, Китай, Тайланд, Лаос. Той е написал емблематични
хорови и оркестрови
пиеси, музикално-танцови сюити за почти
всички професионални ансамбли в България. Неговият богат
творчески репертоар
се изпълнява и от десетки самодейни хорови и инструментални състави.
Бургазлии и гостите на града за първи
път имаха възможност
да съпреживеят огнената магия на нестинарството в сърцето
на Морската градина.
Мистичнит ритуал беше представен на жарава пред Пантеона.

Напусна ни акордеонистът
Мишо Бъжев

Това лято - през юли, на 80-годишна възраст ни напусна известният северняшки акордеонист Мишо Бъжев.
Творецът, който създаде много старопланински мелодии, типични за
Ловешкия край. Мишо бе желан ръководител в много певчески групи
на родния си град Априлци, но наймного се гордееше с група „Българка“, с която успя да запише и издаде
един уникален албум. Там, в квартал
Острец, бяха неговите корени, от които черпеше живителна сила при създаването на неповторими старопланински хора и ръченици. Отиде си
тихо, след като миналата година отпразнува 80 житейски и 45 години
звукозаписна дейност. Разказваше с
вълнение как за първи път е застанал
пред микрофоните на националното
радио на 14 април 1973 г., за да запише емблематичното си „Право ловешко хоро“. Композиторът Коста Колев е
този, който му подава ръка в ония години. Името на Мишо (Михаил) Бъжев
е знаково за северняшката музика.
Роден е в град Априлци на 9 август 1938 г. и до края на живота си
продължи да свири и твори с любимия си акордеон като солист и съпровождащ инструменталист на певчески групи от родния си край. Успява
да култивира и у синовете си любов
към музиката. Венци, макар и с инженерно образование, пее в хор, а
Христо е професионален музикант,

Мишо Бъжев на юбилейния си
80-и рожден ден
концертмайстор на духовия оркестър
на Ловеч. Те продължават музикалните
традиции в рода. Това лято фолклорният събор „Искри от миналото“ в Априлци, на който Мишо Бъжев бе редовен
участник и съорганизатор, се проведе
в негова памет.
Много от записите му са събрани и
издадени в компактдискове като послание към следващите поколения. Пъргави, игриви, ритмични, с настроение,
каквото беше и сърцето на Мишо Бъжев.
Поклон пред светлата му памет!
Николай Чапански, Радио Пловдив
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Малката
Мелек от
сериала
„Майка“
момиченцето e родено на 29 септември
2009 година.Тя е зодия
Везни, а типично за тях
е, че са много чувствителни и раними. Точно тези черти на характера са въплътени
в малката мелек/Турна, чиято роля изпълнява Берен. През 2014
г. малката актриса очарова публиката с играта си в сериала “семейството на съпруга ми”
и въпреки че тогава е
едва на 5 годинки, успява да впечатли всички с таланта си. През
2016-а е избрана да
изпълни главната роля в сериала “майка”.
В училище Берен е отличничка, но не обича математиката и
английския. любими
предмети са й турският език и рисуването.
Обича много да плува
и да се гмурка и не е
решила каква ще стане, като порасне.
майката и бащата на момиченцето са
млади хора – тя на 32,
той на 36 години. ми-

не гьокйълдъз е посветила цялото си време и грижа на дъщеря си, след като тя започнала да се снима.
Берен е проговорила много рано и показала таланта си още с
първите имитации на
реклами от телевизията. родителите я записват в една агенция
и актьорската кариера
на детето започва със
снимането на реклама,
а после я забелязват и
различни режисьори.
Заради участията на
Берен семейството се
мести от анкара в истанбул.
родителите й много
внимават нейният режим да бъде балансиран между училището,
снимачната площадка,
спорта и времето за игра. а с желанието им се
съобразяват и продуцентите, които планират щадяща програма
за малката звезда. като всяко дете и Берен
обича да играе, което
за нея е по-важно дори от спането.
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Калоферската дантела

Много изследователи на дантелата приемат, че тя е създадена през ХV-ХVІ век във Венецианската търговска република. Във
Венеция възниква шитата с игла
дантела, а в Северна Италия около Милано и Торино възниква
совалковата дантела. Всяка нишка е прикрепена към малка пръчица и нишките са фиксирани
около иглички, които са забодени на възглавничка. Постепенно
дантелите завладяват кралските
дворове на цяла Европа, стават
символ на положение в обществото, власт и красота.
В България совалковата дантела идва след Освобождението
ни и е известна като калоферска дантела, по името на град
Калофер, където е изработвана
много майсторски от жителките
на града. Внася я Елисавета Караминкова. От пренесените няколко европейски сплитки калоферските жени сътворяват над
110 нови - стилизирани форми
на рози, житни класове, карамкрасиви на
всяка въЗраст

фили, нарциси, лоза, птици, животни и други. Тази дантела била предназначена за интериора
на дома и по-рядко украсявала
дрехите.
В миналото калоферските
майсторки са работели дантелата в екрю,
бяло и

черно.
Вече се работи
с много цветове с различни дебелини на конците, като всеки
майстор влага собствените си
виждания при изработване на
дантелите.
Първото училище по совал-

кова дантела е открито в Калофер през 1910 г. и е съществувало до 1933 година. 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 домашни условия.
Днес в училище "Иванка Ботева" в Калофер
има свободно избираем предмет плетене на калоферска дантела. В момента
калоферските майсторки се
броят на пръсти, което обрича
този местен занаят на забрава.
Всяка година на 15 август в Калофер се прави празник на местната дантела. В читалището пък
е създаден златен фонд от калоферски дантели.

Çа здрави и красиви нокти

Най-честите проблеми с ноктите са пожълтяване, чупене, лющене,
сухота. За да се справите с тези проблеми, изпълнете някои процедури, с които да направите ноктите си здрави и
красиви.
срещу пожълтяване: 1 с. л. сода за хляб,
2 резена лимон.
Смесете съставките, като изстискате сока
от резените лимон. Раз-

бъркайте добре и нанесете върху ноктите за
около 10 минути с масажни движения.
За чупливи нокти:
1 жълтък, 1 чаена лъжичка мед, 1 супена лъжица вода, по желание:
етерично масло за премахване на лошата миризма.
Яйченият жълтък
дава на ноктите укрепващ протеин, а медът осигурява проти-

Ðоçата íа Åêçþïеðи
От стр. 1
Кога и как точно се влюбва в Консуело? Има няколко версии, най-романтичната от които започва
с целувка в небето, т. е. по време на полет.
През 1930 г. той е млад пилот, който кани в кабината си красива пътничка. Полетът е до Буенос
Айрес, а пътничката е гореща латиноамериканка.
Страстта между двамата избухнала почти мигновено. И е толкова силна, че само 7 дни след тази
среща Екзюпери предлага брак на Консуело.
Много от приятелите на Антоан дьо СентЕкзюпери се чудели на прибързаното му решение и не харесвали бъдещата булка. „Та
той е потомък на известно френско благородническо семейство, а тя - някаква латино вдовица!“, шушукали те. Припомняли за
първата му любов – Луиза, необикновена
красавица. Самият Екзюпери преживял тежко раздялата си с нея - родителите й я омъжили за друг. Дълбоко наранен от това, Екзюпери декларирал, че „следващия път няма
да се даде лесно“. Но ето че се появила Консуело, за да опровергае всички заричания!
До появата й Екзюпери твърдял, че трудно
ще се влюби отново. Импулсивната му натура търсела удовлетворение в адреналина от
полетите високо в небето. И дори след травмата, която получил, той продължил кариерата си на пилот, търсейки силни усещания.
Паралелно с това направил и първите си писателски опити. За всички било ясно, че страстният Екзюпери има романтична душа.
А Консуело съвсем не изглеждала кротка романтичка. Първоначално тя му се представила като потомка на знатен испански род. Разказът й бил
толкова убедителен, че Екзюпери дори й повярвал.
Едва по-късно той ще разбере, че нейната фантазия
ражда с лекота чудновати истории, които тя умее
да разказва така, че всички да им вярват. Но това
очевидно му харесвало. Вероятно любовта и писа-
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свят

телят в него преборили чувството му за реалност.
Двамата си допадали и в друго - Консуело също
като него постоянно изпитвала нужда от нови впечатления и приключения. Палела се от всяка авантюристична идея. Екзюпери дори я кръстил „моят
малък салвадорски вулкан“.
Буйният темперамент на Консуело обаче често
го заливал с огнена лава от гняв и негодувание, защото красавицата била раздразнителна по харак-

тер и обичала да отстоява дори прищевките си.
Първият й съпруг й внушил самочувствието за изключителност. Консуело смятала, че трябва да бъде непременно обожавана, защото е красива, умее
да се облича и да бъде забавна в компания. Човекът, който имал принос за нейното израстване, за
жалост се самоубил, а самоубийството му породило слуховете, че причина за края му е... характерът на жена му.
Вероятно и Екзюпери по някое време от брачното им съжителство достигнал до мисълта да се

вовъзпалителни и противогъбични вещества на ноктите. Водата помага съставките да бъдат усвоени по-бързо. Смесете всички съставки и нанесете върху ноктите най-малко
за 10 минути. Изплакнете с хладка вода.
срещу сухи нокти
и кожички: 1 чаена лъ-

жичка зехтин, 1 чаена
лъжичка мед. Зехтинът
осигурява много влага
за ноктите и кожичките
около тях. Смесете съставките и масажирайте
15 минути.

дистанцира от „огъня“ Консуело, но всеки път се
отказвал от това. Наричал я „моята бодлива роза“,
което несъмнено навежда на мисълта, че прототип на едноименната героиня в „Малкият принц“
е именно Консуело.
„Не мога да бъда с теб и да бъда без теб!“, пише
й влюбеният Антоан в едно от писмата си, с което открито признава слабоволието си спрямо нея.
Как преминава бракът им? Ярко, нетривиално и
страстно. Живеейки в разни градове, двамата били любители на вечерите с приятели, разходките
и общуването един с друг, без да се вълнуват от
материалното в живота. Често оставали почти без
пари, но никога не превръщали това в проблем
за съществуването си. Импулсивната Консуело
му правела скандали поради избухливия си характер. Понякога дори затръшвала вратата на
дома, но влюбеният Антоан винаги успявал да я
върне, а тя никога не се съпротивлявала. И двамата съзнавали, че не могат един без друг каквото и да си причинят. Дълго време, казано на съвременен език, връзката им била „отворена“ - и
двамата били импулсивни и си изневерявали. В
същото време взаимно и безумно се ревнували.
В крайна сметка си дали дума да сложат край на
експериментите с волностите в брака си.
За жалост скоро след това, в един ден през
1944 г. писателят летец не се завърнал при своята Консуело...
Тя не искала да повярва, че той е загинал. Продължила да му пише писма, надявайки се... Уверявала приятелките си, че нощем чува стъпките
му и усеща дъха му върху лицето си. Едва тогава
за всички станало ясно, че Консуело - тази безумна фантазьорка, която изглеждала толкова вятърничава ексцентричка, е предано влюбена до гроб
в своя принц.
В едно писмо до приятел Екзюпери оставя трогателно изречение, посветено на любимата му Консуело: „Когато видя от пилотската кабина светлини в далечината, аз зная, че това е знак - чака ме
моята Консуело!“
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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ДÞлßÒа - âитàминнà áомáà
това, което може би не всички знаят за
дюлята, е, че съдържа толкова витамини и
микроелементи, че с право може да се нарече витаминна бомба. Богата е на витамини
а, с, е, в1, в2, в6 и рр. семената й съдържат
фруктоза, глюкоза, калий, калций, фосфор
и мед. внимавайте с тях обаче. От семките на дюлята можете да си сварите лечебна отвара, но не трябва да ги смачквате.
вътрешната част на семената на дюлята

съдържат отровното вещество
гликозид амигдалин.
Плодовете на зимните ябълкови и крушови сортове не бива да
се запазват заедно с дюлеви плодове, тъй като последните отделят газове,
които ускоряват презряването на другите
плодове. Освен за традиционните сладка и
мармалад дюлята се използва широко и при
приготвянето на основни ястия.

сâèíñêî çàäóøåíî

ßõíèÿ ñ äþëè
è òèêâà
Продукти: свинско месо - 300 г от бут без кост,
тиква цигулка, изчистена - 250 г, прясна дюля - 1
или 2 бр. (ако са по-малки), лук - 1 глава, домати
- 2 с. л. на кубчета от консерва, брашно - 1 с. л.,
олио - 2 с. л. или зехтин, розмарин - 2-3 пресни
връхчета, прясна мащерка - 1 ч. л., пресен риган 1 ч. л., лют червен пипер - 1 щипка, червен пипер
- 1 ч. л., черен пипер - 1 ч. л. на зърна, сол на вкус.

Продукти: свинско
месо - 800 г, картофи 4 бр., лук - 2 глави кромид, дюли - 2 бр. малки,
черен пипер, сол, бахар
- 3 зърна, люти чушки - 1
бр., бульон - 1 ч. ч., мащерка - 1 ч. л., зехтин 30 мл, захар - 1 ч.л., дафинов лист - 1 бр., магданоз, питки - 2 бр. по
500 г или 4 бр. по 250 г.
Приготвяне: Почистете лука и картофите и
ги нарежете на полумесеци. Дюлите измийте,
нарежете на полумесе-

ци и почистете от семките. Месото нарежете
на едри парчета. Може
да ползвате врат, гърди
или плешка. Сложете в
тава малко зехтин, добавете картофите, лука
и дюлите. Сложете отгоре и месото, добавете подправките, захарта и нарязаното на ситно люто чушле. Сипете
бульона и покрийте тавата с алуминиево фолио. Сложете в загрята
фурна на 160 и задушавайте за час и полови-

на. Извадете тавата, махнете фолиото и допечете месото за още
20
мин.
на 180 до
приятен
загар на месото. Може
да допечете в питки, в
които после да поднесете ястието. За целта вземете 4 по-малки или 2
големи готови питки, изрежете отгоре като ка-

ßõíèÿ ñ êþôòåíöà
Приготвяне: Месото и тиквата се нарязват
на кубчета по 1 см. В средно голяма тенджерка
се сгорещява олиото и се запържва свинското.
Добавя се нарязаният на дребно лук и се готви,
докато стане златист. Добавя се брашното и се
готви около минута. Прибавят се пресните зелени подправки заедно с черния пипер и сол на
вкус. Разбърква се и се добавят червеният и лютият пипер.
Налива се гореща вода около 700 мл. Вари се
около 20 мин., за да се сготви добре месото. Дюлята се бели и почиства от семките и се реже на
кубчета. Добавя се заедно с тиквата и къкри на
бавен огън, докато се сварят и те, но се внимава да не се разварят. Добавят се доматите и се
овкусява с още сол, ако е необходимо. Готви се
още 5 мин.

Продукти: кайма от свинско месо - 300 г, ориз - 4-5 с. л., лук - 1 бр.,
дюли - 1 бр., пушен червен пипер 1 ч. л., къри - 1 ч. л., брашно - 1 с. л.,
доматено пюре - 2 ч. л., черен пипер, сол, кимион, чубрица, брашно
- 1 ч. л., олио - 4-5 с. л.
Приготвяне: Каймата смесваме с ориз (4-5 с. л.), кимион, черен
пипер, чубрица. Омесваме добре и
оформяме кюфтенца, които овалваме хубаво в брашно.
В олио (4-5 с. л.) запържваме
леко кюфтенцата, като внимателно обръщаме от всички страни.
Запържените кюфтенца изваждаме от мазнината и в същата слагаме да се задуши настърган лук с
малко вода, пушен червен пипер
(1 ч. л.) и къри (1 ч. л.). Като оста-

сâèíñêè ðåáúðöà ñ áÿëî âèíî
Продукти:
свински ребърца
– 1,5 кг, дюли - 3
бр. средно големи,
мед - 1 ч. л., червен
пипер - 1 с. л., бяло вино - 350 мл,
сол, черен пипер,
масло.
Приготвяне:
Овкусете ребрата с червен пипер,
сол и черен пипер
и оставете за около 20 минути, за да си поемат от съставките.

Обелете и нарежете
дюлите на парченца. В
подходяща тавичка за
печене сложете ребрата, налейте виното и наредете парченцата дюли отстрани. Намажете
с малко разтопено масло и мед повърхността
на месото. Завийте с фолио и сложете в загрята
фурна.
Печете до омекване
на месото. В края на печенето открийте ястието, за да придобие хрупкава коричка.

Ïóéêà ñ êàðòîôè
ïî ãðóçèíñêè

не на мазнина, ръсваме брашно (1
с. л.), наливаме вода (1½ л) и когато заври, прибавяме запържените
кюфтенца. Варим, докато оризът в
кюфтенцата се свари.
Пет минути преди да свалим ястието от котлона, прибавяме нарязаната на парченца дюля и смесените с малко вода доматено пюре
(2 ч. л. ) и брашно (1 ч. л.). Поднасяме ястието топло. Ястието е с леко
киселичък вкус.

варително настърганите джинджифил и лук, яйцето, стрития
чесън, скълцаната чушка, оли-

Продукти: пуйка - 1 бр.,
дюли - 1½ кг, картофи - 1½ кг,
магданоз - 8 стръка, копър - 6
стръка, сол на вкус.
Приготвяне: Пуйката се
вари 40 мин. Отцежда се, посолява се отвън и отвътре и се
пече на 220 до златиста коричка, като се полива с мазнината от печенето. Добавят се
картофите и се пекат 15 мин.
Дюлите се обелват, махат се
семките, нарязват се на резени. Добавят се и се пекат 20
мин., като се поливат с мазнината. Пуйката се сервира с
картофите и дюлите, поръсена с магданоз и копър.

сëàäêî
Продукти: дюли 1 кг, захар - 800 г, вода
- 800 мл, индрише - листенца по желание, лимонена киселина - 1/4 ч.
л., разтворена в няколко
капки вода.
Приготвяне: Дюлите се почистват, обелват и се поставят в блендер. Пуска се блендерът на принципа
стоп и старт за по 2-3 секунди, за да
станат на парченца, но не и на пюре.
Захарта се сипва във водата. Щом
водата заври, се изсипват дюлите. Оставят се на бавен огън да се варят и от

Ïå÷åíè äþëè ñ òåëåøêà êàéìà
Продукти: дюли - 3 бр., големи, телешко месо - 400 г, смляно
(от плешката), чесън - 2 скилидки,
джинджифил - 30 г, пресен, лук 2 глави, яйца - 1 бр., люти чушки
- 1 бр., олио - 2 с. л., бульон - 600
мл, пилешки, магданоз – пресен,
сол, черен пипер - на вкус.
Приготвяне: Разрежете дюлите наполовина и ги почистете добре от семките и твърдата
част. Сварете ги за около 20 минути, докато омекнат, но не много.
Смесете смляното месо с пред-

паче, издълбайте средата и напълнете с ястието.
Сложете в тава и допечете за 20-ина минути. Преди сервиране
поръсете с магданоз.

ото, сол и черен пипер и напълнете добре дюлите с каймата. Подредете в подходяща тавичка и налейте бульона. Покрийте ги с фолио и
печете в загрята на
180 фурна за 20 минути с фолиото и още
толкова без него. Готовото ястие поднесете с наситнен магданоз, полято с част от
бульона.

врем е
н а
време се
разбъркват.
След като е
достигната необходимата гъстота на сладкото, се сипва лимонената киселина, разбърква
се и се сваля от огъня. Оставя се да
почине за 5-10 минути и се налива в
горещи бурканчета. Обръщат се, за
да се вакуумират капачките.

Ëó÷åíà ÿõíèÿ ñ ïèëåøêî
Продукти: пилешко месо - 4 порции, лук - 800
г, чесън - 1 глава, дюли - 1 малка, сушени сливи
- 8-10 бр., червен пипер - 1 ч. л., брашно - 1 с. л.,
дафинов лист - 1 бр., черен пипер, олио - 5 с. л.
Приготвяне: В тенджера с олио се запържва месото и се отстранява. Добавят се нарязаният лук и скилидките чесън. След като се задушат,
се добавят брашното и червеният пипер. Месото
се връща и се долива вода да покрие продуктите, прибавят се сливите, нарязаната дюля, дафиновият лист и се оставя да ври на тих огън. Поръсва с черен пипер и се сервира.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Кðàëèöàòà íà åñåíòà
Хризантемата - кралицата на есента, е традиционно растение за
градините у нас. Благодарение на многообразието от сортове в късна есен цветните лехи
привличат погледите с
впечатляващи композиции.
Една от последните
тенденции в градинарството е оформянето на
хризантемите като перфектни сферични храсти, отрупани с кичести цветове. За отглеждането на подобен храст
най-важен е изборът на
растение.
Букетните сортове са
неподходящи поради
голямата си височина и
структурата на стъблото. Най-добри за целта
са саксийната хризантема от вида мултифлора (Chrysanthemum

multiflora), за която е характерно силното разклоняване. Тя е нискостеблен хибрид,
който достига
максимум
до 50-60
см височина.
Листата са
сивозелени, назъбени, различни по големина и разположени последователно върху голите
филизи. Цветовете са
кичести, събрани в съцветие кошничка, а ярките им тонове греят в
градината от началото
на август до края на октомври. Познати са над
4000 хибрида с окраска от искрящо бяло до

тъмно бордо, без да се
изключват сините и зелените нюанси. Подходяща е
з а

отглеждане както на открито, така и в саксии.
Хризантемата предпочита слънчевите изложения. Интензивната
осветеност предотвратява прорастването на
нови издънки и влияе положително върху
цялостното развитие на

Ïðèáåðåòå çåëåíèòå
ëþáèìöè îò òðîïèêà

Есента напредва и
макар че още има топ-

В

ли дни, сутрините вече
са студени, понякога с

ече има опасност да се появят
първите слани. Затова трябва да
внимаваме да не изпуснем те да
поразят последните за сезона плодове на нашия труд.
Вариант за защитата от слана е
покриването на насажденията със
специална тъкан срещу измръзване. Според наличието на конструкция съществуват два основни варианта. Първият е да се покрива всеки
ред индивидуално, което не изисква
сериозна опорна конструкция, но
предполага използването на
по-големи количества от специализирана тъкан
срещу слани. Вторият се ползва предимно при интензивни
овощни
градини и наличие на висока опорна конструкция или система за защита от градушки. Тогава градината се опакова външно и се покри-

резки спадове на температурите.
Ето защо трябва да
предпазим любимите
топлолюбиви цветя от
повреждане и измръзване. Зокумът, лавровото и маслиновото дърво, лимоните и други зелени любимци от тропика и субтропика могат да
понесат кратковременни застудявания, без да
пострадат. Въпреки това обаче тези моменти
са опасни, защото всичко зависи от техния характер. Най-опасни са
внезапните застудявания. Тези растения могат
да понесат постепенното понижение на темпе-

растението и качеството на цветовете. При
продължителност на
деня 12 часа се развива най-добре. В температурния интервал 1032
32 хризантема мултифлора разкрива пищната
си декоративност. Това е и най-благоприятната температура за
развитието на цветните пъпки. Презимува на закрито при тем6.
ператури между 4 и 6
Почвата трябва да
е лека, хранителна и
рохка. При контейнерно отглеждане най-добрият субстрат включва 20 части градинска
почва и 1 част биохумус.
Почвата задължително
се дренира с едрозърнест речен пясък или с
друг подходящ инертен
материал. Една от особеностите при отглежратурите много подобре, тъй като успяват да се адаптират към новите условия.
Ако прогнозите за
времето сочат, че се
очаква захлаждане,
тогава своевременно
внесете в помещенията особено чувствителните растения, към които на първо място се
отнасят цитрусовите и
бугенвилията.
Но не за дълго. Веднага след като времето
се подобри, може да ги
върнете отново на открито, тъй като всеки
ден, прекаран на въздух, повишава жизнеспособността им, предотвратява появата на
вредители и способства за залагането на
цветни пъпки за следващия сезон.

дането е
п р е саждането да се извършва в дъждовни
или облачни дни. При
засаждане в градината
се изкопават гнезда с
дълбочина около 40-45
см. Във всяко се поставя
дренажен слой, полива
се обилно с вода и се
добавя предварително
подготвената почвена
смес. Веднага след засаждането се прищипва в точката на желаната височина. В следващите няколко дни младото растение се нуждае от засенчване. На

двадесетия ден
след засаждането от върха се отрязва издънката с няколко пъпки. С тази втора процедура се цели
формирането на кичест кълбовиден храст.
Размножава се предимно вегетативно – чрез
вкореняване на резници или разделяне на коренището. Най-подходящият сезон за това е
късната есен след прецъфтяването или ранната пролет, когато се
появят младите стъбла.

Ïîäõðàíåòå
ïî÷âàòà
Ако искате още през есента да подхраните почвата с неорганични торове, ограничете се с калий и фосфорна киселина.
През зимата азотът отива в дълбочина, защото почвата не го задържа. Най-добрият тор с фосфорна киселина е известното томасово брашно (30 до 50 г на кв. м). С него почвата получава
ефективен варовик. От калиевите торове използвайте само калимагнезия (патентен калий) и калиев сулфат (20 до 25 г на кв. м), защото всички
други съдържат малко или повече хлор, който не
се отразява добре на много растения. Ако разполагате с предлаганите на пазара торове от рода
на костно брашно, рогов талаш, рибено брашно
и др., можете спокойно да ги разпръснете през
есента ( 60 до 80 г на кв. м). За подобряване на почвата използвайте само дървесна пепел. Пепелта
от кафяви въглища (брикети) не е добра, защото
замърсява почвата и затруднява ферментацията.
Дъждовните червеи са много полезни за почвената структура. Затова, когато копаете, не бива да ги събирате и унищожавате.

Сëàíàòà ÷óêà íà âðàòàòà
ва отгоре със специализираното покритие против слана. За опаковането се ползват специални такелажи и
крепежни елементи. Конструкцията
за мрежата за защита от градушки е
достатъчно здрава, за да държи покритието, опънато над овошките, и да
ги спаси от измръзване. Покритието
пропуска водата в случай на дъжд.

пълнителна тел.
Предпазване на
зеленчуците
С променливите климатични
условия често се
случва в обичайно топли зони да
има дни, когато

След отминаване на опасността покритието против измръзване се събира под мрежите за защита от градушка на специално монтирана до-

температурата пада под нулата и това може да застраши късноесенното отглеждане на зеленчуците. Найбързият и ефективен начин за пред-

пазване на насажденията е покриването
им с нетъкано платно от полипропилен,
устойчиво на ултравиолетови лъчи - агривело. Веднъж положено върху насажденията, то повишава температурата
отдолу с 2-3 градуса и скъсява вегетационния период с 15
дни. Има добра пропускливост на вода
и въздух. Позволява директно напояване върху него, като не попива вода и
изсъхва бързо. Използва се за защита
на късно зеле, картофи, пипер, както и напролет предимно за
опазване на разсадите и ранните зеленчуци на открито и в оранжерии
и тунели.
Страницата подготви Уляна ПЕТкоВа
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За конструктивна и отговорна роля на България
Изявление на президента Румен Радев след консултативната среща за двустранните отношения
с Република Северна Македония и очакваната покана към нея от ЕС за започване на преговори за членство
Благодаря на всички ръководители на отговорните институции,
които взеха участие в
днешната консултативна среща, на която разгледахме отношенията
на България с Република Северна Македония
в контекста на евентуалното решение на Европейския съвет за покана за започване на преговори за членство на
нашата югозападна съседка.
Приемането на Република Северна Македония в НАТО и Европейския съюз е важна
стъпка за гарантиране
на мира, стабилното и
устойчиво развитие и
просперитета на Югоизточна Европа. България винаги е подкрепяла принципно и последователно европейската и евроатлантическата перспектива на Република Северна Македония. Нека не забравяме,
че ние първи признахме
независимостта на тази
страна.
Водено от тези принципни съображения,
българското правителство инициира подпис-

ването на Договора за
приятелство, добросъседство и сътрудничество, който се очакваше да
реши наслоените с десетилетия проблеми в нашите отношения и да даде импулс и нова перспектива в развитието на
тези отношения. Липсата обаче на конкретни
условия, измерители и
срокове в този договор
доведе до драстичното
изоставане в неговото
изпълнение от процеса на европейска интеграция на Република Северна Македония. Нещо
повече – въпреки огромните усилия, положени от българската страна, Съвместната комисия по исторически и
образователни въпроси не постигна особени
резултати, особено напоследък те са обезпокоителни. Също така и
поведението на нашата
съседка поражда несигурност и недоверие.
При тези обстоятелства и при очакваното
още в средата на месец
октомври решение за
започване на преговори с Република Северна
Македония от страна на

ЕС, участниците в днешната среща постигнаха принципно съгласие,
че са необходими незабавни действия за изработване на национална
позиция с ясни изисквания и критерии, които да
защитят българския национален интерес. Тези изисквания и критерии следва да залегнат
в преговорната рамка и
да станат задължително
условие за приемане на
Република Северна Македония в Европейския
съюз. Българското правителство се ангажи-

ра да формулира ясни
крайни цели,
които да бъдат постигнати преди
приключване
на преговорния процес
за членство
на Република Северна
Македония в
Европейския
съюз. А също
така и конкретни междинни цели,
които да бъдат решавани на всеки последователен етап от този преговорен процес, и то с
ясни измерители. Такава позиция следва да бъде представена и българският парламент да
бъде запознат с нея.
Особено внимание
трябва да се обърне
на учебните планове и
програми, на текстовете в учебниците, на надписите в музеи и паметни плочи, както и на позициите на обществените медии. Постигането на европейско добросъседство трябва да

бъде основният критерии за успешен преговорен процес. Важно е да
се очертаят и така наречените червени линии,
които трябва да гарантират, че европейската
интеграция на Република Северна Македония
няма да бъде за сметка
на употребата на българската история, език
и идентичност като разменна монета. Трябва
предварително да бъдат
поставени открити условия, при неизпълнението на които да може да
не се дава ход на следващи етапи от преговорния процес. Това трябва
да бъде заложено в самото начало при даване
на старта на преговорния процес на Република Северна Македония.
Една такава открита, коректна и конструктивна
позиция ще бъде не само в защита на българския национален интерес, тя ще бъде от полза
и за Европейския съюз,
защото няма да допусне внасянето на междусъседски проблеми в европейското семейство и
ще покаже зрелостта и
отговорността на Бълга-

рия за стабилността на
съюза. Ще бъде от полза най-вече и за самата
Република Северна Македония, защото ще внесе ясно европейски критерии и устойчивост на
процеса на европейското приобщаване.
На днешната среща поставих на масата и въпроса за „ер полисинг” на въздушното
пространство на Република Северна Македония. Имаме принципно
съгласие, че българското правителство ще използва всички лостове в
рамките на НАТО, както
и диалог с нашите партньори, така че да поеме своята част от отговорността и да се включи в носенето на такова
дежурство на ротационен принцип. За това нещо имаме и средства, и
възможности, а носенето на дежурство от базата за постоянно базиране не изисква преразход на средства. Това
ще покаже още веднъж
конструктивната и отговорна роля на Република България в регионален и съюзнически план.
Благодаря ви!

Незавидното предимство Защо бе, хора?

Кaктo някoи жeни ce рaждaт пo-крacиви oт другитe,
a някoи мъжe пo-cилни oт
ocтaнaлитe, държaвитe cъщo
нe ca eднaкви пo гeocтрaтeгичecки или чoвeшки рecурcи.
Брaзилия нaпримeр гъмжи oт
тaлaнтливи футбoлиcти. Тoвa
нeйнo бoгaтcтвo тя изнacя пo
cвeтa. Caудитcкa Aрaбия изнacя пeтрoл.
Руcия - гaз. Фрaнция пaрфюми. Дoкaтo руcнaцитe, брaзилцитe и aрaбитe ce
зaдoвoлявaт, мaлкo или мнoгo,
c тoвa, кoeтo прирoдaтa им
e дaлa, фрaнцузитe, ocтaнaли
бeз рaбoтa cлeд пeтдeceтгoдишнa възрacт - кaтeгoричнo
нe. Вcякa cъбoтa тe нaдявaт
„жълтитe жилeтки“ и нe ocтaвят Мaкрoн дa cпи. Към тях
ce приcъeдинихa лecбийкитe,
кoитo иcкaт дa cтaнaт бaщи, и
мъжeтe, кoитo кoпнeят зa мaйчинcтвo. Фрeнcкият прeзидeнт

oтпуcнa 10 милиaрдa eвро зa
нeдoвoлнитe, държaвaтa пoe
дeтcкитe, кoитo кaлпaви бaщи нe плaщaт, и cпря дa coчи
трaктoриcтитe кaтo винoвници зa мръcния въздух. Нищo
нe пoмaгa. Бeзрaбoтнитe иcкaт
дa cтaвaт cутрин. Дa oтивaт в
oфиcи и зaвoди и дa ce прибирaт у дoмa cлeд рaбoтa.
Плaтeнoтo ceдeнe вкъщи нe
им oтивa.
В cрaвнeниe cъc cтрaнитe, кoитo изнacят cурoвини, прoдукти или тaлaнти, Бългaрия ce oтличaвa c
нeпoдвижнocттa, кoятo миниcтър-прeдceдaтeлят кaтo
хипнoтизaтoр пoддържa. При
вcякo coциaлнo вълнeниe тoй
ce кaчвa нa вълнaтa и oмaйвa мecтoнaceлeниeтo. Бeз
дa му мигнe oкoтo, Бoриcoв
зaмecтвa прoфcъюзитe, oпoзициятa и cъдeбнaтa cиcтeмa.
Журнaлиcткaтa
Cилвия

Вeликoвa бeшe oтcтрaнeнa.
Извecтнa и eнeргичнa, тя cъc
cигурнocт щeшe дa бъдe привлeчeнa oт някoe чacтнo рaдиo. Прeди тoвa дa ce cлучи,
уceтил нeдoвoлcтвoтo нa кoлeгитe й, Бoриcoв ce приcъeдини към възмутeнитe и c мaгичecкa пръчкa нaрeди връщaнeтo нa рaбoтнoтo мяcтo нa
пoтърпeвшaтa. Eтo тoвa e прeдимcтвoтo нa Бългaрия прeд
ocтaнaлитe cтрaни.
Тук нямa пeтрoл, нямa гaз,
нитo прoизвoдcтвo зa изнoc.
Имa Бoйкo Бoриcoв. Нeгoвaтa
„дoбринa“ oбaчe нe e бeзкoриcтнa. Цeлтa нa пocтъпкaтa
му e лицeмeрнo пoceгaтeлcтвo
cрeщу свoбoдaтa нa cлoвoтo.
Крeхкoтo критичнo звeнo
cмeли журнaлиcти риcкувa
да бъдe oбeзoръжeнo. Тoвa
e иcтинcкaтa цeл нa Бoриcoв.
Впocлeдcтвиe, дoкaтo тoй e
миниcтър прeдceдaтeл, „жълти
жилeтки“ нямa дa имa. Дoмуcчиeв и Пeeвcки щe прoдължaт дa упрaвлявaт хилядитe
бeзмълвни cлужитeли, дaлeч oт
eврoпeйcкия кoдeкc нa трудa.
A и журнaлиcтитe, зaкрeпили
ce нa рaбoтни мecтa, щe cтaнaт
вce пo-ниcки oт трeвaтa и вce
пo-тихи oт вoдaтa... Нaли трябвa дa ce ядe?!
Нeпoдвижнocт, кoятo зaкoтви Бългaрия нa дънoтo нa
Eврoпa, e нeзaвиднoтo бългaрcкo прeдимcтвo прeд вcички ocтaнaли cтрaни.
Божидар ЧЕКОВ

Да подкараш три синджира русофили към следствието навръх 9 септември, е еманация на глупостта в държавата.
Да оковеш доктор по философия с белезници
и да го разкарваш по улиците на София, е бруталност, която навява ужасни спомени. И не е в
полза на държавата.
Да създадеш огромен скандал с Русия, когато
искаш енергийни проекти от нея, е тежко политическо късогледство. Във вреда на държавата.
Да правиш всичко това под диктовката на чужда служба, без за отчиташ обществените реалности, е безотговорност. И унижава държавата.
Последиците:
- сплотяване на левите сили у нас;
- консолидиране на БСП и туширане на вътрешнопартийните разногласия
пред външния враг;
- създаване
на още по-голям негативизъм към управляващите;
- прокарване на още Юрий Борисов
разделителни линии в обществото и създаване на нови огнища на омраза;
- лош имидж на България навън;
- лош климат вътре в България.
Кому бе нужно това?
Може русофилите да са най-големите шпиони
у нас, това тепърва трябва да се докаже, но да използваш такива репресивни методи в условията
на европейска демокрация си е чист политически вандализъм, който ще има тежки последици.
Жалко, че слепците у нас са толкова много!
И са на такива високи постове в държавата!
Валерия ВЕЛЕВА
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Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

БНТ 2
ПЕТЪК, 4 октомври
На фокус: Регионът
Пътешествия
Маша и Мечока
Български уроци – аз уча
български
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план
9:45 Иде нашенската музика
10:45 10 000 крачки
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Китай на фокус
14:50 Златни ръце
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид – дете на науката 2
16:45 Откакто свят светува
17:15 Натисни F1
17:30 Смяна на сезоните /90
години от рождението
на актрисата Катя Динева/
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Многоликата Япония:
Земята е само една
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Династията Романови
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 2
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Откакто свят светува
1:15 Новото познание
1:45 История.bg
2:45 Европейски маршрути
6:00
6:30
7:00
7:10

БНТ 4
ПЕТЪК, 4 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Диспут
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
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
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 Съвременници 2: „Подвигът и другите обикновени неща“
0:30 Още от деня
1:10 Фактор - Live in Sofia
2:25 Отблизо с Мира
3:25 Панорама с Бойко Василев
4:25 Вечната музика
4:55 Култура.БГ
5:55 Пътуване в миналото

14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Ти, който си на небето
16:40 Националните съкровища на Чехия: Кладруби
17:00 Вечната музика
17:30 След милион години
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 2
22:05 По света и у нас
22:20 Студио „Х“: Две легенди
23:55 Мъж на годината
1:25 Врява и безумство
3:10 Потомци на слънцето
4:10 Националните съкровища на Чехия: Кладруби
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

тв програми

Български

20:20
20:30
21:00
22:30
22:40
0:20
1:50
3:30
4:25
4:40
5:40

Спортни новини
В кадър
Опасен чар
По света и у нас
Остатъчни образи
Студио „Х“: Две легенди
Мъж на годината
Династията Романови
Шифт
Отблизо с Мира
Телепазарен прозорец

1:15
2:15
3:25
4:15
5:00
5:40

100% будни
Потомци на слънцето
Капри
Законът на Дойл 3
Още от деня
Телепазарен прозорец

СЪБОТА, 5 октомври
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд „Кунг-фу“
7:10 Спилитим и Рашо
7:25 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Музика в кутия
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

НЕДЕЛЯ, 6 октомври
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд „Кунг-фу“
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Цветовете на гласа
15:30 Господин Селфридж 2
17:05 Как да правим изумителни снимки?
17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас

ПОНЕДЕЛНИК, 7 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Културното наследство
на България
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Потомци на слънцето
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ

ВТОРНИК, 8 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Културното наследство
на България
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Потомци на слънцето
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Потомци на слънцето
3:25 Капри
4:15 Законът на Дойл 3
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец

3:00 Култура.БГ
4:00 Китай: Земя на чудеса
4:15 Романтичният доктор
5:15 Натисни F1
5:30 Време за губене
СЪБОТА, 5 октомври
6:00 Часът на зрителите
6:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
7:30 Мисия Катманду - невероятните приключения
на Нели и Симон
8:55 Маша и Мечока
9:05 Димитър Янев - един
живот, една песен
9:30 Време за губене
10:00 Рила – приказна и неповторима
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 На концерт с БНТ 2
15:30 Летете с Росинант
17:00 Ленти и документи:
„Йордан Радичков“
17:45 Златни ръце
18:00 Рецепта за култура
18:55 Фолклорна танцова панорама
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 Срещи на първия ред:
„Акад. Христо Григоров с
войводата Ичко Бойчев“
21:00 Живко Петров трио
22:00 Американецът
23:45 По света и у нас
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Днес и утре
1:30 Живко Петров трио
2:30 По света и у нас
2:45 Ленти и документи:
„Йордан Радичков“

3:30 Американецът
5:10 Каменната жена на Иван
Лазаров
5:30 Пазители на традициите
НЕДЕЛЯ, 6 октомври
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:30 Приказки за разказване
7:40 Рицар без броня
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 Срещи на първия ред:
„Акад. Христо Григоров с
войводата Ичко Бойчев“
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Киното - моя любов, моя
песен
15:00 Репетиция
15:30 Световните градове на
България
16:00 Черно-бяло кино: „Привързаният балон“
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 ММФ „Варненско лято
2019“
21:40 Войната на Лоугън: Въпрос на чест
23:10 По света и у нас
23:25 История.bg
0:25 Добър ден с БНТ 2
1:25 Иде нашенската музика
2:25 По света и у нас
2:40 Джинс
3:15 Арт стрийм
3:45 Шифт
4:00 Войната на Лоугън: Въпрос на чест
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 7 октомври
6:00 Смяна на сезоните
6:30 Арт стрийм
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 Пазители на традициите
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори
9:45 Нашето Кимчи семейство
11:00 Знание.БГ
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Изкуството на 21 век
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019:
Дебат
19:20 Колелото на живота
19:50 Лека нощ деца
20:00 Нашето Кимчи семейство
21:15 10 000 крачки
21:30 В близък план
22:00 Стани богат
22:50 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Колелото на живота
1:15 Знание.БГ
1:45 Китай на фокус
2:35 Младите иноватори
3:05 Култура.БГ
4:05 Европейски маршрути
4:15 Романтичният доктор
5:15 Натисни F1
5:30 Музика, музика...

ВТОРНИК, 8 октомври
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Туризъм.бг
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци
7:30 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Нашето Кимчи семейство
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг
14:00 Изповед /музикантът
проф.Георги Петров на
80 години/
14:35 Златни ръце
14:45 Хартиени жерави
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019:
Дебат
19:20 Изкуството на 21 век
19:50 Лека нощ деца
20:00 Дизраели: Портрет на
един романтик
21:15 10 000 крачки
21:30 Пътешествия
22:00 Стани богат
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Изкуството на 21 век
1:15 Знание.БГ
1:45 Изповед
2:20 10 000 крачки
2:30 Часът на зрителите
3:00 Култура.БГ
4:00 Олтарите на България

СЪБОТА, 5 октомври
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Време за губене
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златният век: “Ахелой”
14:00 “София в един снимачен
век“
14:20 Златни ръце
14:30 Репетиция
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Селянинът с колелото
22:25 Ново 10+2
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура
1:40 10 000 крачки
1:45 Ленти и документи: „Корени – Николай Хайтов“
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Младите иноватори
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг

НЕДЕЛЯ, 6 октомври
6:00 Откакто свят светува
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Младите иноватори
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Гешев
14:30 Пазители на традициите
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 На опера с БНТ 2
21:00 Окото на Минотавъра
21:45 Теди Кацарова и приятели - Любими песни за
любими хора
23:00 Лов на дребни хищници
0:35 По света и у нас
0:50 Арена Спорт
1:50 Теди Кацарова и приятели - Любими песни за
любими хора
3:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:00 Репетиция
4:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
5:30 Време за губене

ПОНЕДЕЛНИК, 7 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене /избрано/
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
17:30 На фокус: Регионът
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
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
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 В кадър
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ
5:55 5 минути София

ВТОРНИК, 8 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Откакто свят светува
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
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
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Срещи на първия ред:
„Акад. Христо Григоров с
войводата Ичко Бойчев“
22:30 Пазители на традициите
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Пътуване в миналото
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

4.X.  -  10.X.2019  г.
ПЕТЪК, 4 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Династията Романови
13:30 Мостовете на Александър
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано 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 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Потомци на слънцето
20:00 По света и у нас

40

Най-гледаните

20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на формация
„Джазаница“
0:30 Врява и безумство
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев

СРЯДА, 9 октомври
6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
14:15
14:30
14:45
15:40
16:00
16:10
16:30
18:00
18:20
19:00
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:25
4:15
5:00
5:40

Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Референдум
Културното наследство
на България
Малки истории
Телепазарен прозорец
Приключенията на горските мечоци
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Местни избори 2019:
Диспут
По света и у нас
Още от деня
Потомци на слънцето
По света и у нас
Спортни новини
Бизнес.БГ
Джинс
БНТ на 60
По света и у нас
Законът на Дойл 3
Култура.БГ
100% будни
Потомци на слънцето
Капри
Законът на Дойл 3
Още от деня
Телепазарен прозорец

13
ЧЕТВЪРТЪК, 10 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 България от край до
край 9
13:30 Културното наследство
на България
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Капри
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Местни избори 2019:
Диспут
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Потомци на слънцето
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Някъде
22:40 Национални съкровища
на Чехия: Тршебон
23:00 По света и у нас
23:25 Законът на Дойл 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Потомци на слънцето
3:20 Днес и утре
3:45 Капри
4:40 Законът на Дойл 3
5:25 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец

СРЯДА, 9 октомври
Бързо, лесно, вкусно
Младите иноватори
Приказки за разказване
Български уроци
Сид – дете на науката 2
БНТ на 60
По света и у нас
Срещи на първия ред:
„Акад. Христо Григоров с
войводата Ичко Бойчев“
9:45 Дизраели: Портрет на
един романтик
10:45 Ралито със самоделни
колички
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Рила – приказна и неповторима
14:00 Китай на фокус
14:50 Пряк път до Бразилия
15:05 На работа в Япония
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019:
Дебат
19:20 Днес и утре
19:50 Лека нощ деца
20:00 Дизраели: Портрет на
един романтик
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 2
22:45 Китай: Земя на чудеса
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Днес и утре
1:15 Знание.БГ
1:45 Китай на фокус
2:35 Олтарите на България
2:45 Срещи на първия ред

ЧЕТВЪРТЪК, 10 октомври
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Време за губене /избрано/
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:30 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Дизраели: Портрет на
един романтик
10:45 Дългият път до училището
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Китай на фокус
14:50 Олтарите на България
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019:
Дебат
19:20 Най-доброто от… Хиндо
Касимов /85 години от
рождението на актьора/
19:50 Лека нощ деца
20:00 Дизраели: Портрет на
един романтик
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене /избрано/
22:00 Брат за брата 2
22:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Рисувам, защото се съмнявам

СРЯДА, 9 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Репетиция
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
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
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм
21:30 В близък план
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Пътуване в миналото
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 10 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 В кадър
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
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
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 България от край до
край 9
22:30 Репетиция
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

6:00
6:30
7:00
7:10
7:25
8:00
9:00
9:15

2

14
Петък, 4 октомври
06.00 „Трансформърс” с.3 еп.15
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.26
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.56
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.105
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.100
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Истински истории“ - документално риалити
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.5
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.15
01.30 „Домашен арест” - сериал, с.2 еп.23
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./
bTV синема
Петък, 4 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.3, 4
08.00 “Разходка по Мисисипи”
10.30 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” еп.5, 6
12.45 “Баща ми трябва да умре”
14.30 “Обратно в играта”
16.45 “Бездомници”
19.00 “Джони Инглиш се завръща”
20.50 “Като на кино”
21.00 “Джак, убиецът на
великани” - фентъзи,
приключенски (САЩ,
2013), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Никълъс Холт, Стенли Тучи,
Юън Макгрегър, Елинор
Томлинсън, Еди Марсан,
Юън Бремнър, Иън Макшейн, Уоруик Дейвис,
Бил Най и др.
23.15 Премиера: “Да разлаем
съседите още веднъж”
- комедия (САЩ, 2016),
режисьор Никълъс
Столър, в ролите: Сет
Роугън, Роуз Бърн, Зак
Ефрон, Клоуи Грейс
Морец, Айк Баринхолц,
Акуафина, Селена Гомес,
Елис Варгас, Лиса Кудроу,
Кристофър Минц-Плас и
др. [14+]
01.15 “Гангстерски отдел” екшън, криминален,
романтичен (САЩ,
2013), режисьор Рубен
Флайшър, в ролите: Шон
Пен, Райън Гослинг, Ема
Стоун, Джош Бролин,
Ник Нолти, Антъни Маки,
Майкъл Пеня, Джовани
Рибиси и др. [14+]
03.30 “Караваната” - хорър,
трилър (САЩ, 2018), режисьор Том Нейгъл
бтв комеди
Петък, 4 октомври
06.00 “Без пукната пара” с.5
еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.9
10.00 “Мис Таен агент” - комедия, екшън, криминален
(САЩ, Австралия, 2000),
режисьор Доналд Петри,
в ролите: Сандра Бълок,
Майкъл Кейн, Бенджамин Брат, Кандис Бъргън,
Уилям Шатнър, Хедър
Бърнс, Мелиса Де Суза,
Диърдра Куин и др.
12.00 “По средата”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” eп.61
16.30 “На гости на третата планета” еп.74
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.3, 4
18.00 “По средата” с.7 еп.19, 20
19.00 “Столичани в повече” с.8
еп.12
20.00 “Новите съседи” en.25
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
с.2 еп.4, 5
23.00 Премиера: “Гранд” с.2
еп.11, 12
00.00 “Мис Таен агент” /п./
- комедия, екшън, криминален (САЩ, Австралия,
2000)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”

Най-гледаните
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Събота, 5 октомври
06.00 „Джи Ай Джо” еп.1, 2
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.11, 12
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 “Целувка край езерото”
– романтичен (тв филм,
Канада, 2012), режисьор
Майкъл Скот, в ролите:
Бари Скот, Миа Кършнър,
Мати Финокио, Виктория
Байдуел и др.
15.00 „Гласът на България“
16.00 „Мармалад“
18.00 „Карбовски: Втори план”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - нов
сезон
20.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.00 “Константин” - хорър,
фентъзи, екшън (САЩ,
Германия, 2005), режисьор Франсис Лорънс,
в ролите: Киану Рийвс,
Рейчъл Вайс, Джаймън
Хаунсу, Тилда Суинтън,
Шая ЛаБаф, Питър Стормеър, Мишел Монахън и
др. [16+]
00.30 “На прицел” - екшън,
криминален (САЩ, 2016),
режисьор Кеони Уаксман, в ролите: Стивън
Сегал, Флорин Пиърсик
мл., Джейд Юън, Джейкъб Гродник и др.
02.10 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
02.30 „Карбовски: Втори план”

Неделя, 6 октомври
06.00 „Джи Ай Джо” еп.3, 4
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна”
13.00 “Как да разкараш гаджето за 10 дни”
15.20 “Бейб”
17.00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 “Гравитация” - фантастика, трилър (САЩ, Великобритания, 2013), режисьор Алфонсо Куарон, в
ролите: Сандра Бълок и
Джордж Клуни
00.20 “Мъже за пример” комедия, криминален
(САЩ, 2012), режисьор
Фишър Стивънс, в ролите: Ал Пачино, Кристофър Уокън, Алън Аркин,
Джулиана Маргулис,
Марк Марголис, Луси
Пънч и др.
02.30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./

Понеделник, 7 октомври
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.3 еп.16
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.27
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6 еп.57
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.106
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.101
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.6
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.16
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.6
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 8 октомври
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.3 еп.17
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.28
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6 еп.58
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.107
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.102
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.7
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.17
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 9 октомври
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.3 еп.18
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.29
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.59
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.108
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.103
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.8
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.18
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 10 октомври
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.3 еп.19
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.30
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.60
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.109
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.104
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Истински истории“ - документално риалити
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.9
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.19
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Събота, 5 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.5
07.15 “Девет”
10.00 “Разходка по Мисисипи”
12.30 “Безумна любов” романтичен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Шона Фести, в ролите:
Габриела Уайлд, Алекс
Петифър, Брус Гринууд,
Джоли Ричардсън и др.
14.45 “Джони Инглиш”
16.30 “Джак, убиецът на
великани” - фентъзи,
приключенски (САЩ,
2013), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Никълъс Холт, Стенли Тучи,
Юън Макгрегър, Елинор
Томлинсън, Еди Марсан,
Юън Бремнър, Иън Макшейн, Уоруик Дейвис,
Бил Най и др.
18.45 “Обратно в играта” драма, спортен (САЩ,
2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър и др.
20.50 “Като на кино”
21.00 “Господар и командир:
Далечният край на света”
- приключенски, екшън
(САЩ, 2003), режисьор
Питър Уиър, в ролите:
Ръсел Кроу, Пол Бетани,
Били Бойд, Джеймс
Д`Арси, Крис Ларкин, Лий
Ингълби и др.
23.45 Cinema X: “Пурпурният
връх” - фентъзи, хорър
(САЩ, 2015), режисьор
Гийермо дел Торо, в
ролите: Миа Вашиковска,
Джесика Частейн, Чарли
Хънам, Том Хидълстън,
Дъг Джоунс и др. [16+]
02.15 “Да разлаем съседите” комедия (САЩ, 2014)

Неделя, 6 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.6
07.00 Конспираторът
09.45 “Робо-куче”
12.00 “Ефектът на пеперудата”
14.30 “Джони Инглиш се завръща” - комедия, екшън,
приключенски (САЩ,
Франция, Великобритания, 2011), режисьор
Оливър Паркър, в ролите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доминик
Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.
16.30 “Господар и командир:
Далечният край на света”
- приключенски, екшън
(САЩ, 2003), режисьор
Питър Уиър, в ролите:
Ръсел Кроу, Пол Бетани,
Били Бойд, Джеймс
Д`Арси, Крис Ларкин, Лий
Ингълби и др.
19.15 Полупрофесионалисти
20.50 “Като на кино”
21.00 “Откуп” - екшън, криминален, трилър (САЩ,
1996), режисьор Рон
Хауърд, в ролите: Мел
Гибсън, Гари Синийс,
Рене Русо, Лив Шрайбър,
Делрой Линдо, Броули
Нолти, Лили Тейлър и др.
23.30 “Специален отдел Q: Ловци на фазани” - криминален, психотрилър (Дания, Германия, Швеция,
2014), режисьор Микел
Норгард, в ролите: Николай Лий Коос, Фарес Фарес, Пилу Асбек, Давид
Денсик, Даника Чуршич
и др. [14+]
02.00 “Да разлаем съседите
още веднъж” - комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Никълъс Столър, в ролите: Сет Роугън, Роуз Бърн

Понеделник, 7 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.5, 6
08.00 “Джак, убиецът на великани”
10.30 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” еп.7, 8
12.45 “Откуп“
15.15 “Полупрофесионалисти”
17.00 “Баща ми трябва да
умре” - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ролите: Синтия Стивънсън,
Уилям Моузис, Себасчън
Пигот и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Среднощно слънце” приключенски, семеен
(Канада, Италия, 2014),
режисьори Роджър Спотисуд и Брандо Куиличи,
в ролите: Дакота Гойо,
Горан Вишнич, Бриджит
Мойнахан, Дуейн Мъри и
др.
20.50 “Като на кино”
21.00 Премиера: “Старата
гвардия” - комедия, военен (Великобритания,
2016), режисьор Оливър
Паркър, в ролите: Марк
Танди, Ръсел Балог, Андрю Хавил, Даниел Мейс,
Тоби Джоунс, Майкъл
Гамбън, Бил Най, Бил
Патерсън, Том Кортни и
др.
23.00 “Историята на Джеймс
Браун” - биографичен,
драма, музикален (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Тейт Тейлър,
в ролите: Чадуик Боузман, Нелсън Елис, Дан
Акройд, Вайола Дейвис,
Октавия Спенсър и др.
01.45 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.7, 8
03.30 “Девет” - музикален

Вторник, 8 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.7, 8
08.15 “Перфектна майка”
10.15 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” еп. 9, 10
12.30 “Джак, убиецът на великани”
14.45 “Среднощно слънце”
16.45 “Затворена мрежа”
19.00 “Старата гвардия” - комедия, военен (Великобритания, 2016), режисьор
Оливър Паркър, в ролите: Марк Танди, Ръсел
Балог, Андрю Хавил,
Даниел Мейс, Тоби Джоунс, Майкъл Гамбън, Бил
Най, Бил Патерсън, Том
Кортни и др.
20.50 “Като на кино”
21.00 Премиера: “Специален
отдел Q: Писмо в бутилка” - трилър, драма (Дания, Германия, Швеция,
Норвегия, 2016), режисьор Ханс Петер Моланд,
в ролите: Николай Лий
Коос, Фарес Фарес, Пол
Свере Хаген, Йохане Луизе Смит и др. [14+]
23.30 “Полупрофесионалисти”
- комедия, спортен (САЩ,
2008), режисьор Кент
Олтърман, в ролите: Уил
Феръл, Уди Харелсън,
Андре Бенджамин, Мора
Тиърни, Уил Арнет, Дейвид Кекнър, Джейсън
Съдекис, Кристен Уиг и
др.
01.15 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” /п./- сериал, с.7 еп.9, 10
03.15 “Пурпурният връх” - фентъзи, хорър (САЩ, 2015),
режисьор Гийермо дел
Торо, в ролите: Миа Вашиковска, Джесика Частейн, Чарли Хънам, Том
Хидълстън, Дъг Джоунс

Сряда, 9 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” еп.9, 10
08.00 “Полупрофесионалисти”
10.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” еп.11 - 13
13.15 “Обетована земя”
15.30 “Историята на Джеймс
Браун” - биографичен,
драма, музикален (САЩ,
Великобритания, 2014),
режисьор Тейт Тейлър,
в ролите: Чадуик Боузман, Нелсън Елис, Дан
Акройд, Вайола Дейвис,
Октавия Спенсър и др.
18.15 Телепазар
18.30 “Откуп“ - екшън, криминален, трилър (САЩ,
1996), режисьор Рон
Хауърд, в ролите: Мел
Гибсън, Гари Синийс,
Рене Русо, Лив Шрайбър,
Делрой Линдо, Броули
Нолти, Лили Тейлър и др.
20.50 “Като на кино”
21.00 “Престиж” - психотрилър
(САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Кристофър Нолан, в ролите: Хю
Джакман, Крисчън Бейл,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис, Дейвид Бауи,
Ребека Хол, Пайпър Перабо, Майкъл Кейн и др.
23.30 “Зона на замръзване” фантастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Джон
Маккарти, в ролите:
Мартин Къминс, Кирстен
Робек, Ник Пърча, Сара
Дежарден, Стив Бейсик и
др.
01.15 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.11,
12
03.15 “Специален отдел Q: Писмо в бутилка” - трилър,
драма (Дания, Германия,
Швеция, Норвегия, 2016)

Четвъртък, 10 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” еп.11, 12
08.00 “Откуп“
10.45 “Дневниците на вампира” - сериал, с.8 еп.1, 2
13.00 “Баща ми трябва да умре”
14.45 “Среща в интернет”
16.30 “Престиж” - психотрилър
(САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Кристофър Нолан, в ролите: Хю
Джакман, Крисчън Бейл,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис, Дейвид Бауи,
Ребека Хол, Пайпър Перабо, Майкъл Кейн и др.
19.00 Телепазар
19.15 “Зона на замръзване” фантастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Джон
Маккарти, в ролите:
Мартин Къминс, Кирстен
Робек, Ник Пърча, Сара
Дежарден, Стив Бейсик и
др.
20.50 “Като на кино”
21.00 “Изход: Богове и Царе” - екшън, драма,
религиозен (САЩ, 2014),
режисьор Ридли Скот, в
ролите: Крисчън Бейл,
Джоуел Еджъртън, Бен
Кингсли, Голшифте Фарахани, Сигорни Уивър,
Индира Варма, Джон
Туртуро, Бен Менделсон
и др.
00.00 “Арго” - драма, исторически, трилър (САЩ, 2012),
режисьор Бен Афлек, в
ролите: Бен Афлек, Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън Аркин, Клеа
ДюВал, Скут Макнеъри,
Рори Кокрън и др.
02.30 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.13
03.30 “Конспираторът” - исторически, криминален,
драма (САЩ, 2010)

Събота, 5 октомври
06.00 “Без пукната пара” с.5
еп.5, 6
07.00 “Барби: Страната на сънищата” анимация
08.00 “Томас и приятели” еп.1 3
09.00 “Теория за големия
взрив” с.5 еп.9, 10
10.00 “Бетовен става известен”
- комедия, семеен (САЩ,
2008), режисьор Майк
Елиът, в ролите: Джонатан Силвърман, Дженифър Финиган, Мойзес
Ариас, Еди Грифин и др.
12.00 “Ела, изпей!” - анимация,
музикален, комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Гарт Дженингс
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка” еп.7
15.00 “Гранд”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Баща на четирима: Щура
ваканция” - комедия, семеен (Дания, 2015), режисьор Джакомо Кампеото,
в ролите: Сигурд Филип
Далгас, Емили Вернер
Земелрот, Каролин Хам,
Расмус Йонбек и др.
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./ еп.7
23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Гранд”
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Теория за големия
взрив”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”
/п./
05.00 “Без пукната пара”

Неделя, 6 октомври
06.00 “Без пукната пара” с.5
еп.7, 8
07.00 “Барби и скъпоценните
делфини” анимация
08.00 “Томас и приятели” еп.2 - 5
09.00 “Теория за големия
взрив” с.5 еп.11, 12
10.00 “Баща на четирима: Щура
ваканция” - комедия, семеен (Дания, 2015), режисьор Джакомо Кампеото,
в ролите: Сигурд Филип
Далгас, Емили Вернер
Земелрот, Каролин Хам,
Расмус Йонбек и др.
12.00 “Лотария” - комедия
(Русия, 2017), режисьор
Роман Самгин, в ролите:
Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Вячеслав
Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков,
Олеся Железняк, Валентина Мазунина и др.
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка” еп.8
15.00 “Гранд”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Бетовен става известен”
- комедия, семеен (САЩ,
2008), режисьор Майк
Елиът, в ролите: Джонатан Силвърман, Дженифър Финиган, Мойзес
Ариас, Еди Грифин и др.
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./ еп.8
23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Гранд”
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Теория за големия
взрив”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”

Понеделник, 7 октомври
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.9, 10
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Комиците и приятели”
еп.3, 4
10.00 “Лотария” - комедия
(Русия, 2017), режисьор
Роман Самгин, в ролите:
Андрей Рожков, Дмитрий
Брекоткин, Вячеслав
Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков,
Олеся Железняк, Валентина Мазунина и др.
12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Гранд” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина”
- сериал
15.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.62
16.30 “На гости на третата
планета” - сериал,
еп.75
17.00 “Домашен арест” - сериал, с.2 еп.17, 18
18.00 “По средата” - сериал, с.7
еп.21, 22
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.8 еп.13
20.00 “Новите съседи” - сериал,
en.26
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина”
- сериал, с.2 еп.6, 7
23.00 Премиера: “Гранд” - сериал, с.2 еп.13, 14
00.00 “Лотария” /п./ - комедия
(Русия, 2017)
02.00 “Без пукната пара” - сериал
03.00 “По средата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал

Вторник, 8 октомври
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.11, 12
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Домашен арест” - сериал, с.2 еп.17, 18
10.00 “В добра компания”
- комедия, драма, романтичен (САЩ, 2004),
режисьор Пол Уайц, в ролите: Денис Куейд, Тофър
Грейс, Скарлет Йохансон,
Марг Хелгенбъргър, Селма Блеър, Кевин Чапман
12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Гранд” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.63
16.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.76
17.00 “Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.10
18.00 “По средата” - сериал, с.7
еп.23, 24
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.9 еп.1
20.00 “Новите съседи” - сериал,
27 en.27
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина”
- сериал, с.2 еп.8, 9
23.00 Премиера: “Гранд” - сериал, с.2 еп.15, 16
00.00 “В добра компания” /п./
- комедия, драма, романтичен (САЩ, 2004)
02.00 “Без пукната пара” - сериал
03.00 “По средата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Без пукната пара”

Сряда, 9 октомври
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.13, 14
07.00 “Томас и приятели” еп.1 - 4
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Бездомното шоу на Башар Рахал”
10.00 “Празнувай, Вася” - комедия (Русия, 2017), режисьор Роман Каримов, в
ролите: Ефим Петрунин,
Любов Аксьонова, Роман
Курцин,, Софя Райзман,
Борис Дергачов, Сергей
Аброскин, Светлана Степанковская и др.
12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Гранд” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” eп.64
16.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.77
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.5, 6
18.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.1, 2
19.00 “Столичани в повече” еп.2
20.00 “Новите съседи” en.28
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина”
- сериал, с.2 еп.10, 11
23.00 Премиера: “Гранд” - сериал, с.2 еп.17, 18
00.00 “Отведи ме вкъщи довечера” - романтичен,
комедия, драма (САЩ,
Германия, 2011), режисьор Майкъл Даус
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “По средата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Без пукната пара” - сериал

Четвъртък, 10 октомври
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.15, 16
07.00 “Томас и приятели” - сериал, еп.5 - 8
08.00 “Двама мъже и половина”
- сериал
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.5, 6
10.00 “Приключенията на
Джуди Муди” - комедия,
семеен (САЩ, 2011),
режисьор Джон Шулц, в
ролите: Джордана Бийти,
Хедър Греъм, Парис
Мостелър, Гарет Райън,
Джанет Варни и др.
12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Гранд” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина”
- сериал
15.00 “Дивата Нина” - сериал,
eп.65
16.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.78
17.00 “Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.11
18.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.3, 4
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.9 еп.3
20.00 “Новите съседи” en.29
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина”
- сериал, с.2 еп.12, 13
23.00 Премиера: “Гранд” - сериал, с.2 еп.19, 20
00.00 “Приключенията на Джуди Муди” /п./ - комедия,
семеен (САЩ, 2011)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “По средата” - сериал
04.00 “Столичани в повече”
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Понеделник, 7 октомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Варна,
район Аспарухово
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменитости”
10.20 “Жоакина, доня Революция”- сериал, 2 епизод
11.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Варна,
район Аспарухово
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 3 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Варна,
район Аспарухово
16.10 ТВ пазар
16.25 “Балканският капан.
Тайната на атентата в
Сараево”
17.20 “Местно време” - обзор
18.20 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.20 “Местно време” - Варна,
район Аспарухово
19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 “Мимино” (1975 г.),
СССР
22.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
23.30 “Местно време” - Варна,
район Аспарухово
23.40 Новини
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски

04.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
Вторник, 8 октомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Варна,
район Владислав Варненчик
09.15 “Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Холивудски знаменитости”
10.20 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 3 епизод
11.30 “Не се страхувай” с Васил
Василев
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Варна,
район Владислав Варненчик
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 4 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Варна,
район Владислав Варненчик
16.10 ТВ пазар
16.30 “Мимино” (1975 г.), СССР
18.20 “Лява политика” с Александър Симов
19.20 “Местно време” - Варна,
район Владислав Варненчик
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Черен въглен, тънък
лед” (2014 г.), Китай/Хонконг
22.20 “Лява политика” с Александър Симов
23.20 “Местно време” - Варна,
район Владислав Варненчик
23.30 Новини
00.00 “България се събужда” с

водещ Стоил Рошкев
02.00 “Местно време”- обзор
03.00 “Не се страхувай” с Васил
Василев
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар
Сряда, 9 октомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 Народно събрание - пряко предаване
10.20 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 4 епизод
11.30 “Лява политика” с Александър Симов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Варна,
район Одесос
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 5
епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Варна,
район Одесос
16.10 ТВ пазар
16.30 “Черен въглен, тънък
лед” (2014 г.), Китай/Хонконг
18.20 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
19.20 “Местно време” - Варна,
район Одесос
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Позиция на дете” (2013
г.), Румъния
22.20 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
23.20 “Местно време” - Варна,
район Одесос
23.30 Новини
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Лява политика” с водещ

Александър Симов
03.00 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар

Петък, 4 октомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда”
09.00 Народно събрание
10.20 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 1 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Пазарджик, І част
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 2 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Пазарджик, І част (п)
16.10 ТВ пазар
16.35 Киносалон БСТВ: “Мой
ласкав, нежен звяр” (1978
г.), СССР (п)
18.20 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.20 “Местно време” - Пазарджик, І част (п)
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Соларис” І част (1972 г.), СССР
21.50 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
22.50 “Местно време” - Пазарджик, І част (п)
23.00 Новини (п)
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
03.00 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

Събота, 5 октомври
07.00 “Дълбокият корен” - документален филм
07.30 “Холивудски знаменитости”
07.55 “Миа и аз”
08.30 “Преселение” 3 епизод
09.30 “Шевица” - фолклорно
предаване
10.30 “Скандалите на древния
Египет” - документален
филм
11.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.05 ТВ пазар
14.20 “Професия Турист”: Италия
14.50 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.10 Киносалон БСТВ: “Соларис” І част (1972 г.), СССР
17.30 “Местно време” - обзор
18.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Соларис” ІІ част (1972 г.), СССР
21.30 “Местно време” - обзор
22.30 Новини
23.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
00.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
01.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
02.00 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
03.00 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
04.00 “Лява политика” с водещ

Александър Симов
05.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
06.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
Неделя, 6 октомври
07.00 “Среща с Атон” - документален филм
07.30 “Холивудски знаменитости”
07.55 “Миа и аз”
08.30 “Скандалите на древния
Египет”
09.30 “Професия Турист”
10.00 “Шевица”
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
13.05 “Местно време” - обзор
14.20 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.20 “Цветен следобед”
16.15 Киносалон БСТВ: “Соларис” ІІ част (1972 г.), СССР
17.45 “Преселение” 4 епизод
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини
20.00 “Не ми казай, че момчето е лудо” (2015 г.), Франция
22.15 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
23.15 Новини
23.45 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
00.45 “Местно време” - обзор
01.45 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
02.45 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
04.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
05.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
06.00 “Лява политика” с Александър Симов

ПЕТЪК, 4 октомври
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки“ (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм

СЪБОТА, 5 октомври
07.00 „Черна любов”
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Господари на вълните”–
с уч. на Джерард Бътлър,
Елизабет Шу, Джони
Уестън, Абигейл Спенсър
и др.
15.10 „Бизнесът на влюбването” - с уч. на Хилари
Дъф, Мат Далас, Джейми
Пресли, Майкъл Макмилиан, Крис Кармък,
Дженифър Кулидж и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „Съюзени” – с уч. на Брад
Пит, Марион Котияр,
Джаред Харис
00.30 „Анонимен” – с уч. на
Рис Айфънс, Ванеса
Редгрейв, Дейвид Тюлис,
Джоли Ричардсън и др.
04.30 „Бизнесът на влюбването” - с уч. на Хилари
Дъф, Мат Далас, Джейми
Пресли, Майкъл Макмилиан, Крис Кармък,
Дженифър Кулидж и др.
/п/

НЕДЕЛЯ, 6 октомври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов”
08.00 „Събуди се“ – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Сезон за любов” (премиера) – с уч. на Отъм Рийсър, Марк Блукас, Шели
Томсън, Лола Фланъри и
др.
14.10 „Сватбен марш: Посрещнете булката” (премиера)
– с уч. на Джак Уагнър,
Джоузи Бисе, Габриел
Милър, Сара Грей и др.
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Агент под прикритие”
– с уч. на Джеки Чан,
Амбър Валета, Били Рей
Сайръс, Магнус Шевинг,
Алина Фоли, Уил Шадли,
Джордж Лопез и др.
22.00 „Херкулес”– с уч. на Дуейн Джонсън, Джон Хърт,
Иън Макшейн, Руфъс
Сюъл, Ребека Фъргюсън,
Джоузеф Файнс и др.
00.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
00.30 „Сезон за любов” – с уч.
на Отъм Рийсър, Марк
Блукас, Шели Томсън,
Лола Фланъри и др. /п/
02.20 „Сватбен марш: Посрещнете булката”

ПОНЕДЕЛНИК, 7 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

ВТОРНИК, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

СРЯДА, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

СЪБОТА, 5 октомври
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 Документален филм на
Канал 3
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина
Анева”
10:45 Телемаркет
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
11:45 „Без монтаж”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 Документален филм на
Канал 3
14:00 НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наделина Анева - /п/
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 Документален филм на
Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/

НЕДЕЛЯ, 6 октомври
07:00 „Парламентът на фокус” /п/
07:15 Документален филм на
Канал 3
08:00 „Пулс” – здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Холивуд” - /п/
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов- /п/
11:45 Телемаркет
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес”
-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Документален филм на
Канал 3
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наделина Анева - /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 Документален филм на
Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 7 октомври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 Документален филм
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

ВТОРНИК, 8 октомври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 Документален филм
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – избрано
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

СРЯДА, 9 октомври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ1
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

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

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 4 октомври
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” -/п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

Четвъртък, 10 октомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 Народно събрание - пряко предаване
10.20 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 5
епизод
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Силистра
13.15 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 6 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Силистра
16.10 ТВ пазар
16.30 “Позиция на дете” (2013
г.), Румъния
18.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.20 “Местно време” - Силистра
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Реноар” (2012 г.), Франция
22.15 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
23.15 “Местно време” - Силистра
23.25 Новини
23.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.00 “Лява политика” с Александър Симов

2

16
петък, 4 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 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
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
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение

Евроком
Петък, 4 октомври
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 5 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Лъжливи рими - сериал -

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:30
10:00
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:35
19:45
21:00
21:30

22:50
23:45

01:50

Петък, 4 октомври
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Валентина Мазунина
в комедии «Одноклассницы:
Новый поворот» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Сергей Астахов, Наталья Фатеева, Виктория Толстоганова, Сергей Юрский в фильме
«Королёв» (16+)
Наталья Андрейченко, Николай Бурляев, Инна Чурикова
в фильме «Военно-полевой
роман» (12+)

40

Най-гледаните

Български

06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 5 октомври
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
17.45 “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 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 6 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 на живо
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
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 7 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
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

9 еп.
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
05:30 Лъжливи рими - сериал 9 еп.
06:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану

Неделя, 6 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 Лъжливи рими - сериал 10 еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 7 октомври
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

03:15 Павел Кадочников в фильме
«Подвиг разведчика» (12+)
04:45 «Наедине со всеми» (16+)
05:30 Кирилл Плетнёв в многосерийном фильме «Безопасность» (16+)
Събота, 5 октомври
06:00 Новости
06:10 «Безопасность» (16+)
08:20 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Инна Чурикова. «Я танцую с
серьёзными намерениями»
(12+)»
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 К юбилею Александра Михайлова. Премьера. «Кино,
любовь и голуби» (12+)
13:15 Александр Михайлов, Наталья Гундарева в комедии
«Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
14:55 «Наедине со всеми» (16+)
15:50 Александр Михайлов, Наталия Белохвостикова в
фильме «Змеелов» (16+)

17:40 Александр Михайлов в фильме «Мужики!.. » (6+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр (16+)
22:40 Екатерина Тарасова, Александр Ратников, Юрий Батурин
в фильме «Опасный круиз»
(16+)
00:25 Премьера. Алексей Серебряков, Даниэль Ольбрыхский,
Елена Коренева, Полина
Агуреева, Наталья Негода,
Светлана Немоляева, Ольга
Остроумова в фильме «Ван
Гоги» (16+)
02:10 Алексей Жарков, Александра
Захарова, Игорь Нефёдов
в фильме «Криминальный
талант» (16+)
05:15 Кирилл Плетнёв в многосерийном фильме «Безопасность» (16+)
Неделя, 6 октомври
Новости
«Безопасность» (16+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
06:00
06:10
08:00
08:30
09:25

11:10
12:00
12:15
13:50
15:50
18:00
19:25
21:00
22:00
23:45

01:35

03:20

04:55

тв програми
вторник, 8 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
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

2.X. - 8.X.2019 г.

сряда, 9 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
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 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 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
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Вторник, 8 октомври

Сряда, 9 октомври

10:30 EuroTV Shop
11:00 Времена и нрави - избрано
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
21:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
04:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

10:30 EuroTV Shop
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
14:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 10 октомври
10:30 EuroTV Shop
11:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
06:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:59 Делници - с Николай
Колев

(12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости (с субтитрами)
«Видели видео?» (6+)
Премьера. «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
Премьера. Праздничный
концерт к Дню учителя (12+)
«Три богатыря. Ход конём».
Анимационный фильм (6+)
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
«Время»
Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
Алексей Гуськов, Оксана Фандера, Тимофей Трибунцев
в комедии «Вечная жизнь
Александра Христофорова»
(16+)
Анна Астраханцева, Рэйф
Файнс, Александр Балуев
в фильме Веры Глаголевой
«Две женщины» (12+)
Нина Русланова, Владимир
Высоцкий, Кира Муратова в
фильме «Короткие встречи»
(12+)
«Про любовь» (16+)

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
23:00
00:30
01:15
02:45
04:25

Петък, 4 октомври
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Юморина
Елена Прекрасная. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Сицилианская защита. Х/ф
Хроники измены. Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40
12:25

Събота, 5 октомври
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Грозный. Дорога к миру
Пешком... Москва - Дмитровское

06:00
10:00
11:00
11:25
11:45

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

шоссе
Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Надломленные души. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Снежная королева. Х/ф
Романтика романса
Родная кровиночка. Х/ф
Братские узы. Х/ф
Пешком... Москва - Дмитровское
шоссе
Неделя, 6 октомври
Счастливая серая мышь. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Школьный вальс. Х/ф
Доктор Улитка. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Дежурный по стране
Жена по совместительству. Х/ф
Ледников
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
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д-р а. генова, специалист гастроентеролог и вътрешни болести,
мБал „люлин“, софия
Черният дроб е важен орган, участващ в храносмилането и очистването
на организма от вредни токсични вещества. Той играе ролята на филтър в организма, обработвайки и разграждайки хранителните вещества, които приемаме. Именно затова профилактиката
и предпазването му са важни фактори
за здравето на човека. Злоупотребата с
алкохол, тютюнопушене и приемът на
медикаменти предизвикват сериозни
увреждания на черния дроб.
„ХЕПаТОФЕлиН“ е натурален продукт, поддържащ функциите на черния
дроб, който съдържа оптимална доза
екстракт от бял трън (силимарин), артишок, глухарче, соево и ленено масло.
Активните съставки в „ХЕПаТОФЕлиН“ укрепват чернодробната
функция и хепатоцитите,
спомагат за
редуциране
на нежеланите ефекти при
употребата на
медикаменти,
злоупотребата с алкохол
и цигари, както и ускоряват бързото
нормализиране на чернодробните ензимни нива.
Въздействието на активните съставки
върху черния
дроб и жлъч-

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

За контакти: Âита Õерб,
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Àко сте прекарали инôаркт или инсóлт –
редовно пречистваéте кръвоносните съдове
Когато нивото на холестерола и триглицеридите (мазнините в кръвта) стане прекалено високо, се увеличава
опасността от развитие на съдържащите холестерол плаки
в кръвоносните съдове. С течение на времето те причиняват стесняване на съдовете, което затруднява кръвотока и създава нарушения, известни като атеросклероза.
Стесняването на кръвоносните съдове, снабдяващи сърцето с кръв (коронарните артерии), намалява количеството на доставения кислород до
сърдечния мускул. Това означава увеличен риск от миокарден инфаркт. По същия начин
намаленото количество кръвоток към мозъка води до риск
от мозъчен инсулт. Сниженото
кръвоснабдяване на долните
крайници води до свързана с
натоварване болка и риск от
гангрена.
Ако вече сте прекарали инфаркт или инсулт, нуждата от
профилактично пречистване
на кръвоносните съдове от
холестерол е изключително
голяма, за да се предотврати
повторен рецидив. Ето защо
специалистите препоръчват
приемът на иновативния препарат ХОлЕсТЕрОл клийНър, който ефективно се грижи за еластичността на цялата кръвоносна системата, като пречиства едновременно с
това и от лошия холестерол.
ХОлЕсТЕрОл клийНър е
продукт от изцяло натурални
съставки, който доказано намалява количеството на лошия хорестерол в организма.
Съдържа концентрирани екстракти от бял трън, зелен чай,
чесън, Витамин В3 (ниацин),
фолиева киселина, Витамин С
(аскорбинова киселина).
Профилактичното приемане на ХОлЕсТЕрОл клийНър
помага за поддържане нормални нива на холестерол в
кръвта и поддържане на максимална елестичност на кръвоносните съдове.
ХОлЕсТЕрОл клийНър
ДЕйсТВиЕ:
 Регулира стойностите на
лошия холестерол в кръвта
 Подобрява обмяната на
липидите
 Защитава клетъчните
мембрани
 Регенерира клетките
и усилва ефективността на
лимфната система за изхвърляне на тежки метали
 Забавя процеса на преждевременно остаряване
 Подобрява елестичността
на кръвоносните съдове
 Поддържа вискозитета на
кръвта и предотвратява появата на тромби
 Действа превантивно при
вече прекарани инфаркти и
инсулти
ХОлЕсТЕрОл клийНър е
един чудесен натурален продукт, с чиято помощ можете да
намалите нивата на лошия холестерол и да предотвратите
последващи негови натрупвания по възможно най-естест-

вения за организма начин.
ХОлЕсТЕрОл клийНър
СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРИ:
 Заболявания на сърдечно-съдовата система
 Прекарани вече инфаркти и инсулти
 Наднормено тегло
 Диабет
 Аритмия и тахикардия
 Запушване на кръвоносните съдове
 Отоци
 Разширени вени
състав:
ЕксТракТ БЯл ТръН (7%
силимариН)
Тази билка има установено лечебно действие при чернодробни и жлъчни заболявания. Подобрява имунитета и
менструалния синдром. Благодарение на нея се подсилва отделянето на холестеринови плаки и триглицериди. В
семената на белия трън се съдържа силимарин, който увеличава способността на чернодробните клетки да се регенерират чрез жизненоважен
процес, известен като синтеза
на протеини. Учените са доказали, че силимаринът противодейства на ефектите от отровите на най-опасния чернодробен токсин. Богат е на мастноразтворими витамини (E, A,
D, F ). Съдържа още дефицитни
микро- и макроелементи като
цинк, селен, йод, бор, мед и др.
ЕксТракТ
ЗЕлЕН
Чай
З е леният чай е
забележителна
напитка. Многобройн и т е
му въздействия върху организма
включват засилване на метаболизма и перисталтиката, бързо изгаряне
на калории и топене на мазнини. Чаят съдържа голямо количество витамин С и антиоксиданти. Съставът на чаените
компоненти и досега си остава неразгадан докрай. Достоверно е само това, че в мъничкото чаено листенце се съдържат до 300 различни елементи,
сред които най-важните са кофеин, танин, етерични масла и
витамини.
ЕксТракТ ЧЕсъН
Укрепва имунната система.
Съдържа високи нива на йод,
което помага при хипертиреоидно състояние на щитовидната жлеза. Чесънът може да
помогне при високо кръвно
налягане, при натрупана плака по стените на кръвоносните съдове, за намаляване на
висок холестерол и артериално втвърдяване. Чесънът е
чудесен източник на антиоксиданти, има противовъзпа-

лителни свойства, богат е на
Витамин В6, който е необходим за здрава имунна система и ефективен растеж на нови клетки.
НиаЦиН / НикОТиНамиД (ВиТамиН В3)
Важен е за правилното кръвообращение и здравословното функциониране на нервната система. Поддържа нормалните функции на стомашночревния тракт и е от съществено значение за правилния
метаболизъм на протеините и
въглехидратите.
ФОлиЕВа кисЕлиНа
Фолиевата киселина е водоразтворим витамин (Витамин В9), който е необходим
за клетъчното деление и растеж, като участва в биосинтезата на нуклеиновите киселини. Бързоделящите се клетки
на зародиша, еритроцитите и
клетките на имунната система
имат високи нужди от фолиева
киселина.
ВиТамиН с (аскОрБиНОВа кисЕлиНа)
На първо място той подобрява дейността на белите
кръвни телца, които от своя
страна имат функцията да откриват, разрушават и елиминират вирусите, бактериите и
раковите клетки. Белите кръвни телца на хора, които приемат витамин С в порядъка на
2 до 3 г дневно, се отличават

със значително по-голяма активност. Витамин С е изключително важен оксидант. От своя
страна той усилва действието
на други антиоксиданти като
всеизвестните ни витамини А
и Е. Може да се твърди, че тези три витамина са жизненоважни един за друг (имат синергична връзка), понеже всеки от тях има свойството да
усилва и подпомага значително действието на другите два.
Витамин C има много важна
роля по отношение на мозъка. Той го поддържа, като го
предпазва от кислородна недостатъчност.
Препоръчителен прием:
2 капсули дневно след хранене, приети с достатъчно количество вода. Специалистите
препоръчват 3-месечен прием, за да получите най-добри
резултати, но може да започнете да чувствате някои от
предимствата и подобренията и много по-рано.

Продукта „Холестерол клийнър“ можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата: https://biotica.
bg/cholesterol-cleaner-za-prechistvane-ot-loshiya-holesterol или в аптеките.

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 шум в ушите
най-напред се
търси причината
Шумът в ушите според
специалистите има най-малко 200 причини. Между тях
са атеросклероза в третата
възраст, травми и възпаления на ушите, отравяния с
лекарства и професионални отрови, прекарано дълго

време в шумна среда, заболявания на вътрешното ухо.
Установяването на причината е трудно и за специалистите, а за пациента то е
почти невъзможно. Първо
се проверява дали има съпътстващи заболявания като хронична хрема или си-

нузит, защото те също може да са причина.
Запушването на евстахиевата тръба често предизвиква шум в ушите. Ако се
открие такава причина, тя
се лекува. Обикновено лечението започва според
най-вероятната диагноза.
При възрастни се преоръчват препарати,
които разширяват малките съдове във
вътрешното
ухо и така подобряват храненето на слуховия орган.
Започва се от
по-големи дози и при добър
ефект дозите се намаляват постепенно. Най-добре
е лечението
да се извърши в клиника.
Правят се венозни вливания на лидокаин, манитол и други лекарства. Прилага се също акустична терапия, електростимулация и различни физикални средства. Лечението
трябва да е продължително, защото и заболяването
е упорито.

БИОАКТИВЕН МЕТОД ЛИКВИДИРA ПРОБЛЕМА С
НЕВОЛНОТО ИЗПУСКАНЕ И ЧЕСТОТО УРИНИРАНЕ
Всекидневието на хората имащи
проблема с честото уриниране е
истински кошмар и преживяване.
Всяко излизане от вкъщи се
превръща в мъчение. Трябва
да се уверят, че по пътя им има
тоалетни, че ще достигнат мястото
достатъчно бързо или трябва да
вземат превръзки или памперси.
Ежедневието на такъв човек е
наистина непоносимо и изпълнено
с много стрес и дискомфорт. Някои
хора даже предпочитат да не излизат
с месеци от вкъщи само и само за да
не срамуват пред хората.
“Имайки 30 годишен стаж като
Уролог заедно с познанията ми
към растенията действащи
благоприятно
на
пикочния
мехур
и
знаейки
проблема
на пациентите ми реших да
намеря алтернативно решение.
Обърнах се към лабораториите
във Великобритания имащи бионанотехнология за извличане
на
100%
чисти
натурални
екстракти от растенията! Няма
значение дали имате от скоро или
с години това неволно изпускане/
често уриниране - това може да
се преодолее по естествен път
без да се налагат операции” -

уверено споделя откривателя на
формулата
професор
Фредерик
Пике. След направените тестове и
статистики, вече има констатирани
над 100 хил. души в цял свят, които
потвърдиха ефективността на тази
уникална формула в това число
около 8 хил. души от България,
които са преминали терапията и
потвърждават ползите от този метод.
Показвайки резултатите от
терапията на водещите уролози
в 24 страни, всички те бяха
шокирани...
“Не
можахме
да
повярваме, че без оперативна
намеса и медикаменти, може да
се постигне подобен ефект.” споделят уролози от България.
Само качествен продукт съставен
от чисти натурални вещества може
да даде бързи и трайни резултати,
стимулирайки организма да реши
тези проблеми по натурален път.
Благодарение
на
съвременната
нанотехнология на молекулярно
ниво, също и следвайки биопроцесите
в природата, помогнаха да се
създаде
уникалният
препарат
“DEXOROL’’ (ДЕКСОРОЛ)
Формулата на този препарат е
поместена в капсула съдържаща 6
биоактивни съставки, които бързо

и ефективно дават възможността
да
преодолеете
уринарната
инконтиненция.
Действат благоприятно за отстраняване на появили
се възпаления в пикочния канал и
уретрата, възстановява правилната
функция и здравина на мускулатурата
на тазовото дъно, подобряват
нервната система на пикочния мехур,
като се подава сигнал към мозъка и
ни информира в правилния момент,
че е време да отидем по “малка
нужда”.
Във връзка високата цена на
препарата
и
технологията
за
обработка на ценните съставки, и за
да е финансово достъпен специално
за българските граждани, са избегнати
всякакви посредници и аптеки.
Можете да направите покупката на
препарата чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за
България на тел. 024738722. Само за
първите обадили се 100 души има
специална отстъпка и ще получат
препарата „ДЕКСОРОЛ” вместо 189
лв. само за 54 лв. - опаковка с 30
капсули достатъчна за едномесечен
курс на ползване. Доставянето на
препарата става бързо и безплатно
до ваш адрес. Промоцията е валидна
до 31.10.2019г.

„Цели 15 години се измъчвах и срамувах. След 3
месеца ползване на препарата Дексорол ми се
подобри уринирането ми и вече не се изпускам!”
Валерия М., 77 год., София
„Ставах по 6-7 пъти през нощта да уринирам,
което ме вбесяваше и нямах спокоен сън.
Пих капсулите 2 месеца и спря честото
уриниране. Вече спя спокойно!”
Боян Ч., 64 год., Варна
„Простата не ми даваше спокойствие и
трябваше да ходя често да уринирам, случвало
се и да се изпускам ако не стигна на време
до тоалетната. След 2 месечно ползване
на капсулите всичко си дойде в норма!
Серафим Д. 72г. Пловдив
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ

189 лв.

54 лв.

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 8:00 ДО 20:00

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Колитът – пренебрегвано, но сериозно заболяване
Медицина

2.X. - 8.X.2019 г.

Колитът представлява възпаление на лигавицата на дебелото черво, което понякога засяга и тънкото черво.
Проявява се като остър и
хроничен колит. Може да засегне както деца, така и възрастни хора.
Колитът се дължи на
лошо функциониране на
храносмилателната система с употреба на предимно груба, дразнеща и
недоброкачествена храна, на много месо и месни
произведения, на рафинирани храни, на алкохол и цигари. Отключващ
фактор в много случаи е
преживян стрес, постоянно нервно напрежение, психични натоварвания, свързани със спазване на срокове, постигане
на амбиции и др. Наличието
на болестотворни микроорганизми в червата също може да възпали дебелото черво, както и някои заболявания на жлезите с вътрешна
секреция, черния дроб, бъбреците, жлъчката. А причината за хроничния язвен колит, едно от най-тежките заболявания на дебелото черво, все още не са известни.
Острият колит обикновено започва с резки болки в
корема. Болният има силни
напъни за ходене по голяма
нужда, диария с примеси на
гной, кръв и слуз. Изпражненията са зловонни, бързо стават редки и воднисти. Болни-

те отпадат, езикът е обложен,
апетитът е намален, чувства
се жажда.
Хроничният колит протича различно, в зависимост
от причината и от увреждането на организма. Болните
се оплакват от непостоянни

болки в корема, тежест, подуване, газове, редуване на
запек с диария. Болките се
усещат най-силно, когато болният не спазва диета, а се
храни с храни, които дразнят слизестата ципа на дебелото черво. Освен това болният има обложен език, подут корем и лош дъх, може
да стане нервен, раздразнителен или да изпадне в меланхолия и истерия.
Мнозина специалисти смятат, че хроничният колит е в
основата на много умствени
и психични страдания. Специалистите препоръчват задължително да се направят
изследвания, за да се установят конкретните причини за
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колита, които могат да бъдат
много различни и индивидуални. Не се препоръчва топъл компрес на корема.Слабо подсладен чай от липа,
лайка и мента може да облекчи състоянието при по-леките случаи.
При остър колит трябва
задължително да се спазва
хранителна диета, препоръчана от лекаря. Най-често тя
включва кашеста храна, слизести супи, печени ябълки и
др., като се изключва поне
за определен период употребата на фасул, грах, леща, зеле, краставици.
Съвети и препоръки
за хранене при хора,
страдащи от язвен
колит

Фибрите и язвеният колит

Диетата играе сериозна
роля при намаляването на
вредите и лечението на пациенти с язвен колит. Ето някои съвети, които могат да
допринесат за ограничаването на негативните последствия от това заболяване.
На хората с язвен колит
често се дават противоречиви съвети относно приема на фибри. За да разберем
тяхното значение, трябва да
разграничим съществуването на два вида фибри. Първият – разтворими фибри,
чието приемане трябва да
се насърчи при наличие на
колит, и вторият – неразтворими фибри, които често во-
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дят до възпаление на колита
и трябва да се избягват.

Неразтворимите фибри
са пагубни при колит

Неразтворимите фибри
като цяло са вредни за хора, страдащи от язвен колит
и синдром на лесно дразнимо черво (IBS). Това са фибри, които се включват в диета, богата на фибри. Примери за такива фибри са: пшеничени трици и закуски, пълнозърнест хляб, зеле, броколи, сладка царевица, обелката на плодове като ябълка и
грозде.
Този вид фибри преминават през храносмилателния
тракт, без да бъдат разградени, като по този начин имат
склонност да полепват по
стените на дебелото черво,
когато е възпалено. Това води до раздразнение, което от
своя страна влошава колита.

Разтворимите фибри –
полезни при колит

Разтворимите фибри са
полезни при колит и за разлика от неразтворимите се
разграждат в дебелото черво. Така те не произвеждат
частици, които полепват по
червото и могат да доведат
до възпаление. Примери за
разтворими фибри в храните са: вътрешната обелена
част на ябълките и крушите,
обелените картофи и моркови, овесените трици, белият
ориз.

Рибните мазнини

Доказано е, че рибните мазнини, особено тези от сардина и херинга, имат благотворен
ефект при колит. Това е така,
защото като цяло помагат да
се намали възпалението и имат
локален ефект при преминаването си през червото.

Млечните продукти

Хората, страдащи от язвен
колит, трябва да избягват употребата на големи количества
млечни продукти като сирене,
сметана и др. Това не означава, че трябва да ги избягват напълно. Може да се приемат по
около 60-80 грама на ден. Количества над споменатите биха причинили лактоза на дебелото черво, което ще улесни
развитието на вредни бактерии и възпаление.

Храни, които трябва
да се избягват

Има множество храни, които
е добре да се избягват при възпален язвен колит. Те включват в състава си или голямо
количество неразтворими фибри, или твърде много млечни мазнини.
Такива храни са: зелето и
брюкселското зеле, карфиолът, броколите, сладката царевица, гъбите, пълнозърнестият хляб и закуски, суровият лук,
доматите, соевият протеин, сиренето и сметаната, (които водят до производството на допълнителни киселини и раздразнение на червата).

Руското чудо, направено по рецепта на феноменалната
билколечителка Елена Зайцева
УНИВЕРСАЛЕН ЛЕК
Съществува ли универсален лек, към който да посегнем при всякакви неразположения
и болежки? Да, колкото
и невероятно да звучи
– лек има. При това съставът му идва от природата, на една ръка разстояние от нас. Това е
руското чудо на Елена
Зайцева, наречено Био
актал.
Биоактал поддържа
всички органи и системи в тялото в нужното
здравословно състояние и предотвратява
поява на тежки заболявания.
Доказано укрепва
имунната система, подпомага организма при
възстановяване от прекарани вирусни заболявания, прочиства тялото от токсини, преборва упоритите псориазис и екземи. Отлично повлиява хранителни разстройства и анорексия, подобрява апетита. Особено ефективен е при:
 Заболявания на
о порно-двигателната
система
Ревматизъм, подагра, артрит
 Сърдечно-съдови

заболявания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците
и жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания
Само след месец прием на Биоактал организмът се зарежда с нови
жизнени сили, прочиства се и се подобрява
външният вид.
Състав:
Корен от глухарче
екстракт - терапията с
корен от глухарче има
широко приложение за
лечение на много болести. Изследванията са
доказали, че е ефективна даже и срещу някои
видове рак. Корените на
глухарчето лекуват спастичен колит, цистит, хепатит, холецистит, намалена стомашната киселинност, хроничен запек, анорексия, заболяване на гърдата, подагра, артрит, екзема, фурункулоза, захарен диабет, анемия, атероскле-

роза, остеопороза, нарушения на съня.
Корен от троскот
екстракт - използва се
при чернодробни заболявания, безплодие,
кашлица, ревматизъм,
пясък в бъбреците и пикочния мехур, простатит, запек, възпаление
на червата. Този корен
се използва при отоци с
различен произход, цистит, камъни в бъбреците
и жлъчния мехур, заболявания на белите дробове, бъбреците, хроничен бронхит, чревни заболявания, диабет, хипертония.
Корен от репей екстракт - отлично действа при кожни болести и
възпаления, особено екземи, фурункули, акне,
себорея, ревматизъм.
Билката има диуретично, потогонно действие,
стимулиращо обмяната
на веществата и растежа на клетките. Използва се при всички видове рак, диабет, бронхит,
синузит, ревматизъм,
подагра, артрит, болки
в кръста, костна фрактура, междупрешленна
херния, атеросклероза, заболявания на ухото, хронична коронарна
недостатъчност. Репеят

лекува хепатит,
тумори на черния дроб, дори
и цироза на черния дроб, холецистит, бъбречни заболявания,
камъни в бъбреците и жлъчния
мехур.
Д-р Костова:
„Като кардиолог с дългогодишна практика горещо препоръчвам Биоактал на своите
пациенти. Продуктът има общо укрепващо
действие, подобрява състоянието на дукт, при най-малкото вания.
Препоръчителен е
кръвоносните съдове здравословно оплакваи регулира кръвното не се доверявам на не- приемът в продълженалягане. Самата аз го го. Препоръчвам го на ние на 3 месеца 2 пъвсички.“
ти в годината. Биоактал
ползвам.“
Биоактал поддържа има дълготрайно дейстНаум Котев:
„След тримесечен всички органи и систе- вие, като запазва свояприем няма и следа от ми в тялото в нужното та ефективност в тялото
болките в ставите. По- здравословно състоя- дори след периода на
могна ми Биоактал. То- ние и предотвратява употреба. Без лекарско
ва е любимият ми про- поява на тежки заболя- предписание.
При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
Продукта Биоактал може да поръчате на:
0877 72 10 40, както и на https://biotica.bg или
в повечето аптеки в страната.
цена:
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо: 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо: 105 лв.)
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Доказано живи
пробиотични бактерии
активни още щом попаднат в червата

По-бързо действие
подобрение от самото начало
на приема

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

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЖИВИ
ПРОБИОТИЧНИ БАКТЕРИИ!

2.X. - 8.X.2019 г.

2.X. - 8.X.2019 г.
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МОЖЕМ ЛИ ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ При остеопороза
ограничете
БОЛКИТЕ В ГЪРБА БЕЗ ЛЕКАРСТВА?
животинските
мазнини
Четирима от всеки пет човека днес страдат от
болки в гърба, кръста, раменете и таза. Минало е
времето, когато се е смятало, че те са неизбежен
спътник на остаряването. Днес все повече хора на
възраст между 25 и 45 имат такива оплаквания.
Причините за болките в гърба могат да бъдат различни: стари травми и злополуки, физическа преумора, нервно-психическо и умствено претоварване, неудобни пози на работа (вследствие на неергономично работно място), влияние на въздушни
течения и климатици, тежка бременност или раждане, неправилно положение на тялото по време
на сън и др. Прешлените и междупрешленните
дискове на гръбнака са подложени на непрестанен натиск и усукване. Функцията на гръбначния
стълб се усложнява и от факта, че всеки един от
прешлените има отвор, през който излиза съответен нерв, за да стигне до своята зона на действие.
И ако при някое рязко движение този нерв бъде
притиснат или разтегнат, появява се силна болка
в местонахождението му.
За профилактика и безлекарствено лечение на
болките в гърба много добър ефект имат специалните японски масажи, практикувани в ЦЕНТЪР
ЗА МАСАЖИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН СПА ЦЕНТЪР
“БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР” от рефлексотерапевти,
лично обучени от автора на терапията – японския
проф. М. Сайонджи. При нея над 100 вида манипулации и манипулативни техники раздвижват цяла-

та костно-ставна система и освобождават ставните блокажи и прищипаните или засегнати нервни
коренчета. При по-силни болки се прилага класически масаж с натурални етерични масла. Целта е
да се отпуснат напрегнатите мускули и заякчат отслабените. Масажите активизират кръвообращението в цялото тяло, стимулират кръво- и лимфотока, подобряват статиката на гръбначния стълб и
двигателната активност. Паралелно се провеждат
зонотерапия, аурикулотерапия и подходяща физиотерапия.
Във ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ СПА ЦЕНТЪР на
фирмата този комплекс се допълва със специална релаксираща СПА терапия за гръб, която благодарение на активните съставки на олигоелементи и минерали от Мъртво море, както и редуването на хидромасажни водни с топлинни инфраруж водят до един по-бърз и ефектен резултат.
Специално подбраният комплекс от упражнения,
който се препоръчва в домашни условия, подпомага хидратацията на гръбначните дискове и подобрява общия тонус на организма. Тези методи в
комбинация ефикасно и безлекарствено са в състояние да премахнат болките по протежение на
целия гръбначен стълб, да възстановят нормалната двигателна дейност и мускулната трофика, като същевременно подобряват общото състояние
и самочувствието.

26 години “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”
Център за
масажи

Възстановителен
СПА център

София, кв. “Лозенец”,
София, ул. “Поп
ул. “Ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. А,
(срещу ІV РПУ,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “Хемус”),
сп. “Лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
Изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

С напредване на
възрастта се увеличава рискът от остеопороза. Основната характеристика на това
заболяване е намалената костна здравина
и повишената склонност към счупвания
на костите дори и при
слаби травми.
Голяма роля за заболяването има обездвижването
поради ставни заболявания, непълноценното хранене и намаленото количество калций, витамините D и
С, както и употребата на някои медикаменти.
Намаляването на
ръста се дължи на
лекото сплескване на
прешлените и много
вероятно е признак
на остеопороза. Трябва да се потърси лекарска помощ и да
се направи изследване за плътността на
костите.

За пълноценното
лечение на доказана
остеопороза са необходими и някои допълнителни изследвания, за да се изключат други заболявания. Лечението се
провежда по съвета
на ендокринолог.
Едновременно се
препоръчва да се взема витамин D - по 600
международни единици дневно, както и
микроелементът магнезий.
Вземайте ежедневно на няколко приема общо по 1200 мг
калций. Храната ви да
бъде богата на плодове и зеленчуци, рязко ограничете солта
и животинските мазнини.
Независимо
от
ограниченото движение е необходимо да
правите поне три пъти седмично възможните за вас гимнастически упражнения.

КАК ОТКРИТИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ УЧЕНИ ГЕОРГ ЛАКОВСКИ И НИКОЛА
ТЕСЛА ОЗДРАВЯВА ДУХА И ТЯЛОТО НА МИЛИОНИ ХОРА В НАШИ ДНИ
Кръвно налягане, болки в ставите, увеличена простата, хемороиди, главоболие и безсъние
са само част от здравословните проблеми, които изчезват успешно с диск ПОЛАРИС

Джордж Лаковски - руски учен е
вярвал, че всяка клетка в човешкото
тяло има своя честота. Здравите клетки излъчват определена честота,а при
засегната част от тялото, като възпаление или болестно състояние – резонансът им става по-малко интензивен.
На базата на откритията за високочестотни осцилатори и поляризационната антена в трудовете на Джордж Лаковски и Никола Тесла сръбският лекар д-р Дино Томич създава поляризационния диск, известен днес с названието ПОЛАРИС.
Как работи диск ПОЛАРИС?
Дискът функционира като антена,
събира жизнената енергия и я
насочва към нашата енергийна
система. Снабдява органите с нея
и им позволява да функционират
нормално. Всяка липса на жизнена
енергия води до страдание на клетки
и началото на болестта. Когато
един организъм има достатъчно
енергия, той може да се защитава
от външни фактори и да инициира
процеси на самолечение. Един от
основните механизми на ПОЛАРИС
е да подобри циркулацията на кръвта
в тялото. По този начин всички
хранителни вещества и кислород
към клетките ще бъдат доставени, а
токсичните вещества - отнети. Това
води до бързо изчезване на болката
като един от най-честите симптоми
на заболяването, подмладява и оздравява целия организъм.
За какво помага диск ПОЛА-

РИС? Доказано ефективен при гинекологични и урологични проблеми,
отклонения от нормалното кръвно налягане, болки в гръбнака и ставите,
ниско либидо, стерилитет, хемороиди, запек, проблеми с чревната флора, белодробни и сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната жлеза,
главоболие, безсъние, затлъстяване
и лошо настроение и мн. др. Ускорява зарастването на постоперативните
рани и фрактури... На практика няма
здравен аспект, на който ПОЛАРИС
да не се отразява положително.
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ СПОДЕЛЕН ОПИТ
ОТ ПОЛЗИТЕ при приложението
на ПОЛАРИС ДИСК на потребители от България:

Г-жа Вълчева, гр.
Пловдив:
„Имам болки във врата,
жлъчката и черния дроб.
Имам хроничен фарингит, сливиците ми са постоянно увеличени. Медицинско лице съм - холистик и натуропат. Свикнала
съм да наблюдавам: когато не работи добре черният дроб и жлъчката, кожата на лицето се омазнява много сериозно – челото, брадата и т.н. Искам
да споделя, че жлъчката и
черният дроб подобриха
функцията си значително.
Изводът ми се базира на
промяната в кожата на лицето ми. Омазняването не се наблюдава вече. Ползвам ПОЛАРИС диск ежедневно. Подбирам този тип дрехи, за
да мога да ги нося винаги до мен, а и
да съм сигурна, че няма да ги загубя.
Ако случайно почувствам, че
имам проблем с жлъчката, поставям
директно диска върху нея – като за
около 2-3 минути максимум болката
изчезва. Подобри се паметта, концентрацията, а нервното напрежение и
безпокойството изчезнаха, увеличиха се енергията и издръжливостта на
тялото ми. Водата и храната добиват
друг вкус, ако оставя диска до тях.
Мога да разказвам много, но нека всеки открие ползите за себе си.
Бих казала, че ПОЛАРИС ДИСК е

лекар на постоянно разположение.
Успех!“
Николай Иванов, София:
„Ползвам диска ПОЛАРИС от 20
април 2019 г. Ежедневно в енергийно активните точки от 1 до 7 включително и допълнителните от блога Ви
https://polarisdisc.bg/spodelen-opit/.
До тук имам почти напълно изчезнал
невродермит по дланите на ръцете
(от 10 балната система - на 1). Опитвам
се да елиминирам диабет тип 2, който ми диагностицираха през август
2018 г. След като третирах няколко

пъти (дотук 4 ), на местата с мравучкане и сърбеж има добър ефект. Сърбежът е почти изчезнал. Естествено, използвам диета. Многа съм доволен от
ефекта върху здравето ми.
Благодарности на д-р Томич и екипа му, че са довели до хората това полезно устройство!“
Наистина е огромно удоволствие
да чуем такива отзиви и да срещаме
това щастие в очите на онези, които
са възвърнали радостта от живота с

ПОЛАРИС и са ни разказали от сърце преживяванията си.
С оглед на това, че става въпрос
за естествена биоенергия, ПОЛАРИС
може да бъде използван и от хора с
инпланти и пейсмейкър.
ПОЛАРИС има неограничен срок
на годност и няма нужда от никаква поддръжка. Запомнете: Вашето
здраве е във вашите ръце.
Както обича да казва създателят на
диска д-р Дино Томич: „Чудесата са наистина възможни.” Д-р Дино Томич е
специалист по гинекология и родилна помощ. Повече от 20 години той
търси възможности за лечение на
различни болести, извън ограничените рамки на класическата медицина. След дългогодишни проучвания, анализирайки схемите и чертежите на Тесла и Лаховски, д-р Томич
създава диска ПОЛАРИС.
За поръчка
и информация:
тел: 0886 777 126 и на сайта
на Поларис БГ www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОЛАРИС
1 бр. - 70.00 лв. + доставка
2 бр. - 140.00 лв. + безплатна доставка
3 бр. - 10% отстъпка /189,00 лв./
+ безплатна доставка
Куриерски услуги доставка в гр.
София – 5.00 лв.
Куриерски услуги доставка до
други населени места – 7.50 лв.
В опаковката има подробно
описание за приложението му.

2

22

Любопитно

„Аз съм българка“
В Двореца в Балчик в 30 цветни фотоса
наскоро оживя събирателният образ на българката, съобщават от държавния културен
институт. Публиката разгледа новата колекция на фотографа Радослав Първанов след
големия успех на първото издание на проекта „Аз съм българка“, показано в много градове, както и на събора на българите в чужбина „На мегдана на другата България“ и в
Седмицата на фотографията в Милано, Италия, посочват от културния център.

40

Български

Р

адомир се поклони пред подвига
на първия български офицер, загинал в Сръбско-българската война през 1885
г. - подпоручик Константин Цанков. Бюстпаметникът на героя е
поръчан през 1909 г. в
Париж от негови съвипускници от Военното
училище и издигнат в
Радомир.
Младият офицер бил
назначен на служба в
3-та пеша Радомирска
дружина, която влязла
в състава на 2-ри пехотен Струмски полк. За-

у нас

2.X. - 8.X.2019 г.

Ïоклонение пред подпорóчик Öанков

гинал е на втория ден от
войната.

Успоредно с поклонението бе представе-

на и изложбата „Българското Съединение
в изкуството“. В нея бяха експонирани маслени творби, посветени
на събитията от есента на 1885 г. Бяха показани някои от найизявените организатори, дейци и съмишленици на Съединението,
ключови фигури в борбата на българския народ срещу несправедливостите на Берлинския договор.

Морски фарове

В продължението на проекта към новите
фотоси на момичета в национални носии бе
добавен и 20-минутен филм, който пренесе
зрителите в деня и часа на знакови места в
България, където са правени снимките. Във
филма звучи и авторска музика.
Изложбата „Аз съм българка“ беше в галерия „Тихото гнездо“ до 30 септември.

Изложба
на
снимки на морски фарове, чийто автор е фотографът Владимир

Êîìèòñêè ñúáîð
Комитски събор събра наскоро множество
хора в русенското село
Червена вода. Поводът
бе годишнина
от подвига на
Червеноводската чета.
Програмата на събора включваше фолклорни певчески
и танцови изпълнения, както и различни исторически възстановки. В музей на открито бяха изложени
стари оръжия, имаше и

състезания по стрелба
с пушка, с пистолет и с

лък. Интерес предизвика черешово топче, имаше и демонстрация на
мелене на жито с ръчна
мелница от два камъка.

Предвидени бяха и
няколко конкурса - за

комитска песен и танц,
за комитско вино и ракия, за женска фолклорна носия „Магията на
миналото“.

Спасов, бе показана
в Бургас. В серията „Морски фарове“ той
прави
„портрети“
на изчезващите морски
навигационни светлини от
Ахтопол до Шабла,
където се намира най-старият български фар. Включени
бяха още фарът на Маслен нос,

Посетителите опитаха боб по хайдушки, комитски гювеч, имаше и
печено агне.
Голяма част от гостите бяха облечени с народни носии, с четнически или с други старинни военни униформи.
Началото на събора
бе поставено в храма
„Св. Архангел Михаил“
в Червена вода, където
бе отслужена заупокойна молитва в памет на
загиналите за свободата на България, осветено бе и копие на знамето на Червеноводската
чета. След това се организира шествие, в което се включиха доброволци, облечени в четнически униформи.

който наподобява средновековна крепост, и приличащият на летяща чиния фар в Каварна. Част
от фаровете са във военни поделения, а един от тях се намира в
резиденция Евксиноград. Има и
такива, до които се стига по вода,
какъвто е фарът на остров Света
Анастасия до Бургас.
Поради навлизането на съвременните технологии и сателитната навигация тези светлини са обречени на изчезване, смята авторът на снимките.
Целта му е да документира морските фарове за следващите поколения.

„Ïроиçведено
в Ïавликени“
Знакът „Произведено в Павликени“ още преди
осемнайсет века е означавал високо качество и
авторитет, заяви кметът на града Емануил Манолов при откриването на Третия фестивал за възстановки на антични занаяти „Антична балканска
земя“, съобщиха от пресцентъра на общината.
Фестивалът в Античния керамичен център
край Павликени събра стотици гости и възстановчици от сдруженията „Мос Майорум Улпие
Сердице“ от София и „Дукс Антика“ от Свищов.
Основен акцент на фестивала бе керамичното производство. Посетителите наблюдаваха и
участваха във формироването на керамичните
съдове, както и в зареждането и запалването на

Ðàçõîäêà â ñòàðî Õàñêîâî
Художествена изложба пренесе своите посетители на разходка в старо Хасково. Колекционерът
и поет Хубен Стефанов изложи 35 платна от 12 автори от личната си сбирка в централната градска
галерия „Форум“ в областния център. Представени
бяха творби от няколко поколения и „академици“,
и любители на четката и палитрата. Периодът е от
Втората световна война до 90-те години на ХХ век,
а мнозина от представените живописци са оставили следи в националната история на изобразителното изкуство.
Сред по-известните имена е класикът и основна фигура в местната живопис Христо Форев с няколко романтични и експресионистични работи.
Като „лирични“ според колекционера могат да
бъдат определени двата пейзажа на Атанас Шаренков. Други автори в изложбата бяха Ивайло
Горанов, Динко Динев, Валентин Кузминов, Иван
Шикеров, Николай Колев-Коки, семейство Николай и Ани Несторови.
Започнах да събирам картини може би през
1992 г., връща се назад собственикът на колекцията. Някои картини били останали от баща му, на

други попаднал случайно. Основният ми мотив да
се наема със събирачеството бе да бъде съхранена паметта на града, посочи Стефанов. Той изтъкна, че бил подпомогнат безкористно в мисията си
и от наследници на творци като Татяна Форева и
братя Тинчеви.

пещта. Кметът припомни, че за социализацията на
обекта през последните осем години общинската администрация и експертите от Историческия
музей са подготвили и защитили три проекта.
До Античния керамичен център води нов асфалтов път. Античните сгради и пещи са консервирани и реставрирани, а до тях посетителите
стигат по обновени алеи. Създадени са добри
условия за осъществяване на археологическите експедиции. Оформен е терен за възстановки
на древните техники, като за целта са изградени
нови пещи за изпичане на битова, строителна и
художествена керамика. Извършен е ремонт на
музейната сграда.
Амбицията на фестивала е да покаже духа на
древността, посочи Нели Цонева, директор на
Историческия музей в града.
страницата подготви соня ВълкОВа
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Стратегия заникъде

Пъхнаха в ръката ми
някаква листовка. Погледнах – „Информирайте се! Според последните промени в
законодателството.”
И първото изречение:
„Само по сигнал (вкл.
анонимен) могат да отнемат детето ви в рамките на 24 часа без съдебна заповед – чл. 36г
и чл. 36д във връзка с
чл. 27(1) от Закона за закрила на детето.”
Звучи стряскащо! Нататък обаче става още
по-стряскащо. Родителите са виновни и чак
след месец в съда могат да докажат, че са
невинни. По сигнал социален работник може
да влезе в дома ви без
съдебна заповед и да
претърси всичко. Пак
той ще оцени вашата
родителска компетентност и ще наложи мер-

ки за закрила на детето,
вкл. отнемането му. За
подаване на фалшиви
сигнали не се търси отговорност. Държавните функции се изземват
от частни фирми (НПО),
вкл. чуждестранни, които ще бъдат „доставчици на социални услуги”, финансирани от
бюджета, такси от гражданите и чуждестранни
спонсори. Последното
се регламентира от новия Закон за социални
услуги. Доставчиците
имат основно участие
в приемната грижа. При
спорове тяхното становище дали сте годни за
родители ще се използва в съда. Доставчикът
е член на мултидисциплинарния силов екип
за извеждане извън семейството на дете само
по сигнал.
И т. н., и т. н. Неща,
които могат да изправят косата на всеки родител. Листовката е издадена от Националната група „НЕ на Стратегията за детето 20192030” и има електронен
адрес www.daspasim
decatanabulgaria.com.

Откъде се пръкна?

Проектът на Националната стратегия за за-

крила на детето 20192030, твърдят авторите, е разработен на основата на Конвенцията
за закрила на детето на
ООН и цели синхронизация на цялото законодателство. Той бе огласен в началото на годината и след бурните
протести бе спрян от
премиера. Но постановките в проектостратегията бяха реализирани в редица закони и
де факто стратегията е
приета. Това провокира масови протести в
цялата страна на 7 септември. Хиляди излязоха по улиците в София, Варна, Враца, Кърджали, Велико Търново,
Русе, Пловдив, Силистра, Стара Загора, Левски, Ямбол, Пазарджик
и други селища. Певицата Деси Добрева призова за масово участие

в протестите и заяви:
„Като майка и като общественик се обявявам
категорично против тази стратегия.”
Ако човек си направи усилието да прочете документа, няколко неща се набиват на
очи. Независимо че е
именувана национална, проектостратегията
не отчита националните особености, проблеми и потребности.
Тя еднакво може да се
приложи за страни като Лаос, Кения и Кабо
Верде. Което поставя
питанка за авторството на документа. Езикът е скучен, тромав,
бюрократичен с множество чуждици и „открития” на банални истини, известни на бабите
ни от векове. Налага се
убеждението, че е писана от юристи, които
са виждали деца само
през прозореца, и не
е търсено мнението на
специалисти. Например
във визията се твърди, че за първи път се
приемат мерки за различните цикли в развитието на детето. Педагогическата наука отдавна е обособила тези
цикли и в тях е отделен
периодът от 0 до 1 г., а

не както е в стратегията
от 0 до 3 г. Разликата е
очевадна за всяка майка. Посочва се, че мисията е всички държавни
органи да работят за
подобряване средата и
шанса за всяко дете. Та
нима досега това не беше основна тяхна грижа? И какво е направено в тази насока?

Думи като есенен
дъжд

Логично в акцентите
на първо място е изведено здравето на детето. Твърди се, че за първи път се обръща внимание на въпроса още
преди раждането на детето. Значи преди половин век не са полагани
грижи за бремената жена, нейното здраве и
нормалното развитие
на плода? Или пък авторите са 20-годишни,
които смятат, че светът

започва с тях? Стратегията е ангажирана с
ранното детско развитие. Как? Едно раждане
в добра болница струва
3000 лв., количка „Чико” е повече. А креватче, дрешки, памперси, храни? Част от тях
са по-скъпи, отколкото в съседни и западни страни. Отглежда-

на семействата, да ги
стимулира? Тук няма да
отваряме въпроса за
репродуктивните проблеми на голяма част
от семействата.
В етапа на юношеството
стратегията
предвижда превенция
на алкохол, цигари и
наркотици. Това с намигане ли става? Защото в Швеция вече е забранено тютюнопушенето на обществени места, паркове и по улиците. А в Анкара има
да обикаляте улиците,
докато намерите една
бира. У нас на всеки сто
метра има магазини за
алкохол и цигари.
В документа специално внимание се обръща на забраната на
телесното наказание. И
правилно. Намаляването на агресията в социалната среда би било
добра основа за превенция на детското насилие. Но дали травмирането на детската психика се изчерпва само
с прословутите два шамара? А психическото
насилие, а социалното?
Спорен е въпросът и
с искането за забрана
за задържане и лишаване от свобода на деца под 14 г. Някога до
7 г. детето е ходело с
дълга ризка, нямало е

Въпросът за компетентностите също поражда въпроси. Сред
изброените изобщо не
става дума за родолюбие. Въобще думата
„патриотизъм” я няма
никъде. И това едва ли
е случайно. То е в съответствие с политиката
на просветното министерство. Да се възпитават граждани на света,
освободени от оковите на традиции, национална принадлежност,
гордост от делата на
предците, готовност да
защитават род и Родина. Аморфна потребителска биомаса. Съвсем в духа на съвременните евроатлантически ценности.
Авторите на стратегията се гордеят, че
за първи път детето

нето на дете в България е скъпо удоволствие. Какво държавата
прави, за да помогне

грижа за нищо и не е
санкционирано. Вековният опит е показал, че
до 7 г. детската психика

се разглежда не като
обект, а като субект.
За първи път то става
носител на права. Ста-

не бива да се травмира.
След това са му обували потурките, връзвали са му поясчето и са
го учели на труд. След
7 г. детето може да носи отговорност. Днес
12-13-14-годишни деца,
израсли в криминогенна среда, могат да извършат тежки престъпления. И какво? Ами
нищо, деца са! Дали е
правилно?

Дете без корен и
лице

рата педагогическа наука разглеждаше детето като обект и като
субект на въздействие.
Поради своята незрялост то не може да бъде
пълноценен субект. Затова са родителите, затова е семейството, затова епохи са се сменяли, религии са се променяли, строеве са се
сривали, но семейството е било основната
клетка за отглеждане и
възпитание на децата.
И тук стигаме до основния недъг на тази
претенциозна стратегия. Детето се разглежда като център на вселената – само, независимо, с всичките си
права и... Друго няма.
За потребности не говорим, за задължения
не става дума, родителите са некомпетентни
и опасни, обществото –
то е целокупното човечество.
А може би наистина новите стратези не
са толкова заинтересовани децата ни да растат здрави, умни, свободни, силни, знаещи и
можещи българи. Атаката по-скоро е насочена към семейството.
То вече от доста време е обект на посегателства. Свободни съжителства, еднополови бракове, избор на
пол, сексуално ограмотяване от детските
ясли...
Стратегия имаме, но
децата са все по-малко.
И влизат в Червената
книга на застрашените видове. А като народ се топим. Вече сме
като квартал на някой
мегаполис. Кой ще удари камбаната?
Един от най-сложните социални процеси е
формирането, изграждането и развитието на
човешката личност. Когато тук някой нещо иска да промени, трябва
да гледа поне 50 години напред.
Необходима е широка обществена дискусия. А още повече дела. Реални.
Протестите го налагат.
Иван ВАСЕВ
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рез 986 г. византийският император Василий ІІ решава окончателно да се
разправи с непокорните комитопули, владеещи Западна България. За
целта той тръгва с 30-хилядна армия към Средец.
Когато пристига до града
и неговото разузнаване
му донася, че гарнизонът е в състав от 4500 души, император Василий ІІ
смята, че ще го превземе само за няколко дни.
Воините на Средец обаче се отбраняват храбро,
български отряди правят набези и унищожават хранителните припаси на византийците, а
нови няма откъде да вземат. През една нощ по
прокопан подземен тунел войниците на Арон
стигат до обсадните машини на ромеите и ги
подпалват. Най-голямата заплаха обаче идва от
приближаващата се войска на Самуил, която вече е стигнала до Витоша.
Тогава Василий ІІ нарежда да се свали обсадата

Минало незабравимо
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Битката при Траянови врата
на Средец, която е продължила 20 дни, и войската му да се оттегли в
Тракия, където да се съберат повече сили и да
се изчака по-благоприятно време за настъпление. При похода си към
Средец императорът е
оставил голям отряд при
прохода Траянови врата начело с Лъв Мелисий, който да пази тила
му. Той обаче по своя
воля напуска поста си и
се отправя към Тракия.
Узнали за това, българите устройват сполучлива интрига. Те изпращат
при началника на Западната византийска армия
Кондостефан, преоблечен като войник на Лъв
Мелисий, който му съобщава, че неговият командир е тръгнал да завладява престола в Цариград. Кондостефан веднага съобщава това на император Василий ІІ. Той
е силно разгневен, бърза да настигне Лъв Ме-

лисий и да го накаже за
измяната. Затова само с
един преход, въпреки голямата горещина, недохранените ромейски войници изминават пътя от

къде, където предполага,
че ще се разположи ромейският лагер.
Оказва се, че Самуил съвсем точно е предвидил ромейските наме-

Средец до Щипон (селище до днешния Ихтиман)
и се установяват на лагер край Траянови врата. Тук проличава блестящата тактика, приложена
от Самуил. Като главнокомандващ българската
войска той не преследва
византийците, а ги изпреварва и обкръжава отвся-

рения. Случват се обаче
две обстоятелства, които
увеличават драматизма
на предстоящите събития. В нощта на 16 срещу 17 август в лагера на
византийците пада голям
метеорит, който с огън и
трясък се разбива в скалите, и те смятат това за
лошо предзнамение. Ос-

вен това се разнася слух,
че българите са завзели
и преградили височините около лагера. Всичко това става причина
за смут сред ромейската войска, но
тя и император Василий дори не предполагат какво им
предстои да изпитат. Сутринта
на 17 август 986
г. българската
войска, предвождана от цар
Роман, Самуил
и Арон напада
византийците
от всички страни и започва да ги изтребва. След отчаян опит
за оказване на съпротива те се втурват в паническо бягство. Унищожена е цялата ромейска конница и по-голяма част
от пехотата. От 30-хилядната войска се спасяват само около 4000.
Сред тях е и импера-
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тор Василий. В ръцете на
българите попада цялото му имущество, в което
е походната императорска златна корона, другите регалии, знамената
и още много ценности.
Въпреки това българите
като че ли недооценяват значението на своя
голям успех, като считат битката при Траянови врата само за епизод
от войната, която се води
повече от 10 години, макар и с прекъсвания. Но
това е едно повторение
на случилото се при Върбишкия проход, където
хан Крум нанася голямо
поражение на византийците. Но тогава загива и
техният император, а тук
той оцелява. Именно това се оказва решаващо
в по-нататъшния ход на
войната. Във всички случаи обаче битката при
Траянови врата и българският успех в нея отлагат края на Първото
българско царство с повече от 20 години.
Доц. йордан ВасилЕВ,
д-р по история

Æèâот, отдадеí íа Áúлãарèÿ Нàðîäåí
çàêðèëíèê

Още в първите месеци след избухването
на Руско-турската война през 1877 г. като доброволец в армията на
Н. В. Александър II се
включва инж. Иржи
Прошек. Той е роден
на 25 декември 1847
г. в град Бероун, близо
до Златна Прага. В Прага Прошек завършва
средно образование
и специалността инженер землемер и строител в Политехниката в
Прага през 1869 г. Успява добре да овладее
немски, френски, английски, руски и български език. Общува
с Иван Драсов, Иван
Берковски, който му е
учител по български
език. Приема и името
Георги.
След дипломирането си през 1869 г.
инж. Георги (Иржи)
Прошек заминава за
Цариград като проектант на строящата
се жп линия ОдринСаранбей от фирмата
на Морис фон Хирш.
През април 1870
г. инж. Прошек пристига в с. Алмали (сега Ябълково). По това
време Петър Берковски е главен учител в
българското училище
в Хасково, където Стоян Заимов е също учител. Заедно с Прошек
работят инж. Антонин
Пелц и инж. Антонин
Свобода (професор в
университета в Острава).
Сподвижникът на В.
Левски, учителят Димитър Ризов е председател на местния
революционен коми-

тет. Той приютява чешките инженери в своя
дом. За нуждите на братята чехи свещеник Калин построява в селото
подходяща сграда, наречена Славянски дом.
Инж. Прошек и инж.
Пелц се включват активно в революционния комитет и с трепет очакват срещите с

георги (иржи) Прошек
обаятелния Васил Левски и помощника му Ангел Кънчев. Освен това
те работят в местното
училище като преподаватели и го обзавеждат, организират го по
европейски образец. И
става най-известното
в цяла Тракия. Учителската им дейност е като прикритие в обществото на създадения
първи интернационален таен революционен комитет.
През 1876 г. инж.
Прошек напуска компанията на барон Хирш
и работи като кореспондент на европей-

ски вестници, в които
запознава обществеността с положението
на българите, особено
със зверствата по време на Априлското въстание през 1876 г.
Когато започва Руско-турската
война
през 1877 г., инж. Прошек получава информация от своя сънародник и приятел д-р Надхерий, управител на здравната служба на
турската армия
в Цариград, за
плановете на
турското командване по
направление
Стара ЗагораШипка и ги предава на русите.
Същевременно
инж. Антонин
Пелц с униформа на поручик
от австроунгарската армия
е предавал секретна информация на руското командване за разположението на войските
на Сюлейман паша.
Прошек и Пелц предприемат
рисковани
действия. С участието
на селяни демонтират
железопътната линия
на няколко места - общо
около 200 метра, и така забавят с 30 часа настъплението на турските войски при Одрин.
Така чешките съратници на В. Левски изпълняват неговата повеля.
Акцията на двамата чехи е разкрита. Инж. Антонин
Пелц е заловен, осъ-

ден и екзекутиран.
Инж. Георги (Иржи) Прошек също е
осъден на смърт, но
успява да избяга с
рисковани и смели
действия. Преоблича
се като Левски с облекло на селянин, на
поп. И така успява да
пристигне в щаба на
руската армия. Включва се като доброволец, войник в армията на Александър II.
Работи като разузнавач и преводач. С всеотдайност изпълнява
рисковани задачи.
За забележителни заслуги и жертвоготовност при военните действия лично
легендарният (Белия)
генерал Михаил Скобелев го награждава
с орден ,,Св. Александър Невски“ I степен.
След освобождението на България от
турско робство инж.
Георги Прошек взема активно участие в
строителството на нова България заедно с
жена си, брат си инж.
Богдан (Теодор) Прошек и братовчедите
инж. Вацлав Прошек
и инж. Йозеф Прошек.
Водени от славянската
идея и обич към българите, преобразяват
София и нашата родина със своята съзидателна дейност. Инж.
Георги (Иржи) Прошек умира на 29 септември 1905 г. Погребан е в Централните
гробища на София.
Доцент гено
маТЕЕВ, д-р на
философските
науки

Вълчан войвода е едно от
най-легендарните имена
в нашата история. Личността му е обект на
множество вярвания
и предания, бродещи
из българските земи,
а точната му съдба е
обвита в мистерия.
Поради факта, че
няма конкретни исторически извори и
факти за житейския
му път, той е един от
образите, които са оставили ярка следа в родния
фолклор. Въпреки липсата на
достоверни източници за живота на бележития войвода, едно е сигурно – благодарение на защитата и
помощта, които е оказвал на мирното население, героят бързо изградил образа на безстрашен, непреклонен и неумолим народен закрилник.
Смята се, че е бил роден в периода 1770- 1780 г.,
като се знае, че на младини е бил овчар.
Вълчан предвождал една от най-големите хайдушки чети из българските земи, като числеността е била
близо 300 души. Действал главно в Източна и Югоизточна България. Четата му непрекъснато нападала керваните, пратени от Цариград, които събирали
местните данъци. Освен верните си четници, Вълчан
имал още едно стратегическо предимство – разполагал с шпионин, внедрен в най-близкото обкръжение на самия султан. Смята се, че този човек бил Кара
Емин ага и именно той давал информация на войводата кога и къде ще преминат керваните, превозващи златото към султанската хазна. Само за няколко
години Вълчан войвода и четниците му натрупали
несметни богатства. Те не само обирали преминаващи през проходите кервани, но и намирали римски,
тракийски и старобългарски съкровища.
Легендата разказва, че със събраното злато войводата помагал на бедните българи, като строил къщи и манастири. Смята се, че Вълчан войвода умира в Тулча или Браила някъде около 1860 г. В днешни дни юначният българин е известен най-вече със
своето съкровище, натрупано от него и четата му по
време на дългите години хайдутство. Това съкровище е плод на хиляди митове и легенди. Говори се, че
след всеки обир по-голямата част от откраднатото
било старателно скривано в някоя пещера.
Страницата подготви Цветан ИлИЕВ

2.X. - 8.X.2019 г.
Диема
СРЯДА, 2 октомври
„Да се посмеем”
„Гаражът на Джей Лено”
„Уокър”
„Кобра 11: Обади се!” 0
„Агентите на ЩИТ”
„В.И.П” сезон 4
„Хавай 5-0”
„Уокър“ сезон 4
„Кобра 11: Обади се!”
„Агентите на ЩИТ”
„Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Американска нинджа
3” – екшън с уч. на Дейвид
Брадли, Стив Джеймс,
Майкъл Чан
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 4
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Железен план” – трилър
с уч. на Мат Дилън, Жан
Рено, Лорънс Фишбърн,
Амаури Ноласко, Фред
Уорд, Майло Вентимиля,
Скийт Улрих
23:50 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 3 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Гаражът на Джей Лено”
07:45 „Уокър”
08:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „В.И.П” сезон 4
12:00 „Хавай 5-0” сезон 6
13:00 „Уокър“ сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Изкуството на войната:
Възмездието” – екшън с
уч. на Антъни “Треч” Крис,
Уорън Дероса, Сунг Хи
Лий, Лио Лий, Джанет Карол, Браян Фитпатрик
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 4
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Трансформърс: Последният рицар” – екшънфантастика с уч. на Марк
Уолбърг, Антъни Хопкинс,
Джон Гудман, Стенли
06:15
06:45
07:45
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

Виасат Хистори
сряда, 2 октомври
07:00 Забранена история, сезон
5, еп. 1
07:55 Забранена история, сезон
5, еп. 2
08:50 Най-големите измами в
историята
14:15 География на убийствата
еп. 1
15:10 География на убийствата
еп. 2
16:05 Смъртносно разузнаване
еп. 1
17:00 Смъртносно разузнаване
еп. 2
17:55 Смъртносно разузнаване
еп. 3
18:50 Личният живот на кралските особи еп. 1
19:45 История на християнството еп. 3
20:55 Тайната война еп. 5
22:00 Жени воини еп. 2
23:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 3
00:00 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
01:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 4
02:00 Жени воини еп. 2
03:05 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 3
04:05 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
05:05 Машините на войната еп.
4
четвъртък, 3 октомври
06:05 Загадки в музея еп. 2
07:15 Страхотни изобретения
еп. 3
07:45 Вътрешен поглед към
кралския двор еп. 1
08:55 Вътрешен поглед към
кралския двор еп. 2
10:05 Вътрешен поглед към
кралския двор еп. 3
11:15 Митове и чудовища еп. 1
12:10 Митове и чудовища еп. 2
13:05 Митове и чудовища еп. 3
13:55 Митове и чудовища еп. 4
14:50 Митове и чудовища еп. 5
15:45 Митове и чудовища еп. 6
16:40 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 1
17:40 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 2
18:45 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
19:45 История на християнството еп. 4
20:55 Тайната война еп. 6
22:00 Жени воини еп. 3
23:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 4
00:00 Че Гевара: Отвъд мита
01:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 5
02:05 Жени воини еп. 3
03:05 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 4
04:05 Че Гевара: Отвъд мита
05:10 Машините на войната еп. 5

Най-гледаните

40

тв програми

Български

25

Тучи, Лиам Гариган, Джон
Туртуро, Сантяго Кабрера,
Изабела Монър
01:10 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
02:10 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 4 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Гаражът на Джей Лено”
07:45 „Уокър”
08:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „В.И.П” сезон 4
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър“ сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Потоп” – екшън с уч.
на Робърт Карлайл, Том
Харди, Джесалин Гилсиг,
Том Къртни, Джоан Уоли,
Дейвид Съчет, Найджъл
Планър, Ралф Браун, Ралф
Браун, Готфрид Джон, Пип
Торънс, Дейвид Хайман , II
част
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 4
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Да изчезнеш за 60 секунди” – екшън с уч. на
Нилълъс Кейдж, Анджелина Джоли, Робърт Дювал,
Джовани Рибизи, Уил Патън, Уилям Лий Скот, Вини
Джоунс, Скот Каан
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:20 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:50 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 5 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Щурите съседи” сезон 4
08:45 „Снайперисти” - сериал,
сезон 5, 2 епизода
11:00 „Железен план” – трилър
с уч. на Мат Дилън, Жан
Рено, Лорънс Фишбърн,
Амаури Ноласко, Фред
Уорд, Майло Вентимиля,
Скийт Улрих
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Фрийдъмленд” – криминален филм с уч. на
Джулиан Мур, Самюел
Джаксън, Антъни Маки,
Уилям Форсайт, Еди Фалко,

Рон Елдард
15:45 „Трансформърс: Последният рицар” – екшън-фантастика с уч. на Марк Уолбърг,
Антъни Хопкинс, Джон
Гудман, Стенли Тучи, Лиам
Гариган, Джон Туртуро,
Сантяго Кабрера, Изабела
Монър
19:00 „Игри на волята: България“
20:00 „Разкатаване” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Роб Шнайдер, Лела Рошон,
Пол Сорвино
22:00 „Робин Худ: Мъже в чорапогащи” – приключенска
комедия с уч. на Кари Елуис, Ричард Луис, Роджър
Рийс, Патрик Стюарт, Ейми
Ясбек, Марк Бланкфилд,
Дейв Чапел
00:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 6 октомври
06:35 „Да се посмеем”
07:10 „Щурите съседи” сезон 4
08:45 „Снайперисти”
11:00 „Аса и осмици” – уестърн
с уч. на Каспър Ван Дийн,
Ърнест Борнин, Брус Бокслайтнър
13:00 „Без багаж”
13:30 „Операция Делта форс:
Смъртна опасност” – екшън с уч. Грег Колинс, Джо
Лара, Джъстин Уилямс,
Джони Меснер, Гари Хъдсън
15:30 „Робин Худ: Мъже в чорапогащи” – приключенска
комедия с уч. на Кари Елуис, Ричард Луис, Роджър
Рийс, Патрик Стюарт, Ейми
Ясбек, Марк Бланкфилд,
Дейв Чапел
17:30 „Да изчезнеш за 60 секунди” – екшън с уч. на
Нилълъс Кейдж, Анджелина Джоли, Робърт Дювал,
Джовани Рибизи, Уил Патън, Уилям Лий Скот, Вини
Джоунс, Скот Каан
20:00 „Спешни мерки” – екшън с
уч. на Долф Лундгрен, Поли Шанън, Ротафорд Грей,
Конрад Дън, Алекс Карзис,
Лари Дей, Даниел Кеш
22:00 „Американска нинджа
4” – екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Дейвид Брадли,
Джеймс Бут, Робин Стил,
Кен Гампу
00:00 „Фрактура” – предаване за

рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 7 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Гаражът на Джей Лено”
07:45 „Уокър”
08:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0” сезон 6
13:00 „Уокър”сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца” сезон 2
16:30 „Женени с деца” сезон 3
17:00 „Операция Делта форс:
Смъртна опасност”
19:00 „В.И.П” сезон 4
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 4
21:00 „Хавай 5-0” сезон 6
22:00 „Зов за завръщане” – екшън с уч. на Арнолд Шварценегер, Шарън Стоун,
Рони Кокс, Рейчъл Тикотин, Майкъл Айрънсайд
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:20 Еротичен телепазар
03:30 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 8 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Гаражът на Джей Лено”
07:45 „Уокър”
08:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0” сезон 6
13:00 „Уокър”сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца” сезон 3, 2
епизода
17:00 „Разкатаване” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Роб Шнайдер, Лела Рошон,
Пол Сорвино
19:00 „В.И.П” сезон 4
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
21:00 „Хавай 5-0” сезон 6
22:00 „Анаконда” – приключенски екшън с уч. на Джон
Войт, Дженифър Лопес,
Оуен Уилсън, Айс Кюб,
Ерик Столц, Джонатан
Хайд, Дани Трехо, Кари
Вюрер
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
01:00 Еротичен телепазар

СРЯДА, 9 октомври
„Да се посмеем”
„Гаражът на Джей Лено”
„Уокър”
„Кобра 11: Обади се!” 0
„Агентите на ЩИТ”
„В.И.П”
„Хавай 5-0” сезон 6
„Уокър” сезон 4
„Кобра 11: Обади се!”
„Агентите на ЩИТ”
„Женени с деца” сезон 3
„Зов за завръщане” – екшън с уч. на Арнолд Шварценегер, Шарън Стоун,
Рони Кокс, Рейчъл Тикотин, Майкъл Айрънсайд
19:00 „В.И.П” сезон 4
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
21:00 „Хавай 5-0” сезон 6
22:00 „Терминатор” – екшън с уч.
на Арнолд Шварценегер,
Линда Хамилтън, Майкъл
Бийн, Пол Уинфийлд, Ланс
Хенриксен
00:15 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 10 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Гаражът на Джей Лено”
07:45 „Уокър”
08:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0” сезон 6
13:00 „Уокър”сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца” сезон 3, 2
епизода
17:00 „Лош къcмет” – криминален трилър с уч. на Уесли
Снайпс, Сибил Шепърд,
Обри Долар, Жаклин Морган
19:00 „В.И.П” сезон 4
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
21:00 „Хавай 5-0” сезон 6
22:00 „Карибски пирати: Проклятието на черната
перла” – приключенски
екшън с уч. на Джони Деп,
Кийра Найтли, Орландо
Блум, Джефри Ръш, Джак
Дейвънпорт
01:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5

01:50 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 11 октомври
05:45 „Да се посмеем”
06:15 „Драга фамилия”
07:45 „Уокър”
08:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „В.И.П”
12:00 „Хавай 5-0” сезон 6
13:00 „Уокър” сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца” сезон 3, 2
епизода
17:00 „Лоша провинция” – криминален екшън с уч. на
Мат Дилън, Уилям Дефо,
Нийл Макдоноу, Ейми
Смарт, Том Беринджър,
Дон Йесо, Кевин Чапман,
Крис Маркет
19:00 „В.И.П” сезон 4
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
21:00 „Хавай 5-0” сезон 6
22:00 „Лоши момчета” – екшън-комедия с уч. на Уил
Смит, Мартин Лорънс, Теа
Леони, Чеки Карио, Тереза
Рандъл, Мардж Хелгенбергер
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 5
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:45 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 12 октомври
06:15 „Да се посмеем”
06:45 „Щурите съседи” сезон 4
08:45 „Играчът” 2 епизода
11:00 „Операция „Възмездие” –
екшън с уч. на Марк Дакаскос, Трийт Уилямс, София
Пърнас, Джо Суба, Били
Кембъл, Роналд Азинас
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Лоша провинция” – екшън с уч. на Мат Дилън,
Уилям Дефо, Нийл Макдоноу, Ейми Смарт, Том Беринджър, Дон Йесо, Кевин
Чапман, Крис Маркет
15:40 „Трите нинджи: Битка в лунапарка” – приключенски
екшън с уч. на Хълк Хоган,
Лоуни Андерсън, Джим
Варни, Матю Ботъшис
17:45 „Терминатор” – екшън с уч.
на Арнолд Шварценегер,
Линда Хамилтън, Майкъл
Бийн, Пол Уинфийлд, Ланс

Хенриксен
20:00 „Двойна комбина” – екшън
с уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Мики Рурк, Пол Фрийман,
Денис Родман, Валария
Кавали, Наташа Линдингер
22:00 „Златното дете” – екшънкомедия с уч. на Еди Мърфи, Чарлз Данс, Шарлот
Луис, Джеймс Хонг, Виктор
Уонг
00:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 13 октомври
06:20 „Да се посмеем”
07:00 „Щурите съседи” сезон 4
08:45 „Играчът” 2 епизода
11:00 „Златното дете” – екшънкомедия с уч. на Еди Мърфи, Чарлз Данс, Шарлот
Луис, Джеймс Хонг, Виктор
Уонг
13:00 „Без багаж”
13:30 „Лош къcмет” – криминален трилър с уч. на Уесли
Снайпс, Сибил Шепърд,
Обри Долар, Жаклин Морган
15:30 „Снайперистът 2” – екшън
с уч. на Том Беринджър,
Боким Уудбин, Ерика Марожен, Линдън Ашби, Дан
Бътлър, Томаш Пушкаш,
Барна Илиеш, Ференц Ковач, Денис Хейдън
17:10 „Карибски пирати: Проклятието на черната
перла” – приключенски
екшън с уч. на Джони Деп,
Кийра Найтли, Орландо
Блум, Джефри Ръш, Джак
Дейвънпорт
20:00 „Механикът” – екшън с
уч. на Долф Лундгрен, Бен
Крос, Иван Петрушинов,
Оливия Ли, Асен Блатечки,
Йоана Буковска, Наум
Шопов, Райчо Василев,
Валери Йорданов, Ивайло
Герасков, Николай Сотиров, Кирил Ефремов,
Андрей Слабаков
22:00 „Американски тюлени”
– екшън с уч. на Джим
Фицпатрик, Грег Колинс,
Джъстин Уилямс, Кенет
Кампбел, Джени МакШейл,
Велизар Бинев, Башар
Рахал
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар

петък, 4 октомври
06:10 Загадки в музея еп. 3
07:00 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 1
07:30 Децата на Виктория
11:05 Кралски братовчеди на
война еп. 1
12:15 Кралски братовчеди на
война еп. 2
13:25 Наполеон еп. 1
14:40 Наполеон еп. 2
15:50 Наполеон еп. 3
17:00 Елизабет и нейните врагове
19:45 История на християнството еп. 5
20:55 Тайната война еп. 7
22:00 Епични жени воини - Викингите
23:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 5
00:00 Султанът и светецът
01:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 6
02:05 Епични жени воини - Викингите
03:05 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 5
04:05 Султанът и светецът
05:10 Машините на войната

историята
20:00 Нил: 5000 години история
еп. 1
21:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 1
22:00 Личният живот на историческите личности еп. 2
22:55 Мистериите на кралските
убийства еп. 5
23:45 Мистериите на кралските
убийства еп. 6
00:40 Прокълнати династии
01:35 География на убийствата,
сезон 3, еп. 2
02:30 География на убийствата,
сезон 3, еп. 3
03:30 Загадки в музея еп. 3
04:20 Загадки в музея еп. 4
05:15 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 27
05:45 Забранена история, сезон
2, еп. 2
понеделник, 7 октомври
06:40 Страхотни изобретения
еп. 18
07:20 Страхотни изобретения
еп. 4
07:50 Страхотни изобретения
еп. 5
08:20 Страхотни изобретения
еп. 6
08:50 Личният живот на историческите личности еп. 1
09:45 Личният живот на историческите личности еп. 2
10:40 Личният живот на историческите личности еп. 3
11:40 Личният живот на историческите личности еп. 4
12:35 Личният живот на историческите личности еп. 5
13:30 Личният живот на историческите личности еп. 6
14:30 Господари на тихоокеанския бряг еп. 1
15:40 Господари на тихоокеанския бряг еп. 2
16:50 Американски принцеси за
милиони долари еп. 1
17:45 Американски принцеси за
милиони долари еп. 2
18:45 Американски принцеси за
милиони долари еп. 3
19:45 Султанът и светецът
20:45 История на християнството еп. 6
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 1
23:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 6
00:00 Мистериите на кралските
убийства еп. 4
00:50 Първите хора еп. 1
02:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 1
03:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 6
04:00 Мистериите на кралските
убийства еп. 4
04:55 География на убийствата
еп. 1
05:45 Загадки в музея еп. 5
вторник, 8 октомври
06:40 Страхотни изобретения
еп. 29
07:15 Страхотни изобретения
еп. 7
07:45 Помпей: В очакване на

бедствието еп. 1
08:45 Помпей: В очакване на
бедствието еп. 2
09:40 Помпей: В очакване на
бедствието еп. 3
10:40 Тридесетгодишната война
- Желязната ера еп. 1
11:40 Тридесетгодишната война
- Желязната ера еп. 2
12:45 Тридесетгодишната война
- Желязната ера еп. 3
13:50 Тридесетгодишната война
- Желязната ера еп. 4
14:55 Тридесетгодишната война
- Желязната ера еп. 5
16:00 Тридесетгодишната война
- Желязната ера еп. 6
17:00 Епични жени воини - Викингите
18:05 Султанът и светецът
19:10 Мистериите на кралските
убийства еп. 4
20:00 Мистериите на кралските
убийства еп. 5
20:55 Тайната война еп. 9
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 2
23:00 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 1
00:00 Личният живот на кралските особи еп. 2
01:00 Първите хора еп. 2
02:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 2
03:05 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 1
04:10 Личният живот на кралските особи еп. 2
05:05 География на убийствата
еп. 2
сряда, 9 октомври
06:00 Загадки в музея еп. 6
06:55 Страхотни изобретения
еп. 30
07:30 Митични зверове еп. 1
08:30 Митични зверове еп. 2
09:25 Митични зверове еп. 3
10:25 Митични зверове еп. 4
11:20 Шпионските тайни за бившия крал еп. 1
12:20 Шпионските тайни за бившия крал еп. 2
13:15 Жената в железния ковчег
14:25 Психарско корабокрушение
15:30 Невидимият град на Рим
16:30 География на убийствата
еп. 3
17:25 География на убийствата
еп. 4
18:20 География на убийствата,
сезон 2, еп. 1
19:15 Смъртносно разузнаване
еп. 4
20:10 Смъртносно разузнаване
еп. 5
21:05 Смъртносно разузнаване
еп. 6
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 3
23:00 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 2
00:05 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
01:05 Първите хора еп. 3
02:10 Най-великите събития от
Втората световна война в

цвят еп. 3
03:10 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 2
04:15 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
05:15 География на убийствата
еп. 3
четвъртък, 10 октомври
06:10 Загадки в музея еп. 7
07:25 Страхотни изобретения
еп. 5
07:55 Как Пътят на коприната
създаде света еп. 1
09:00 Как Пътят на коприната
създаде света еп. 2
10:00 Личният живот на историческите личности еп. 1
11:00 Личният живот на историческите личности еп. 2
11:55 Личният живот на историческите личности еп. 3
12:50 Личният живот на историческите личности еп. 4
13:50 Личният живот на историческите личности еп. 5
14:45 Личният живот на историческите личности еп. 6
15:40 Господари на тихоокеанския бряг еп. 1
16:50 Господари на тихоокеанския бряг еп. 2
18:00 Американски принцеси за
милиони долари еп. 1
19:00 Американски принцеси за
милиони долари еп. 2
20:00 Американски принцеси за
милиони долари еп. 3
20:55 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 4
23:00 Тайните на египетските
пирамиди еп. 1
00:00 Тайната война еп. 1
01:05 Първите хора еп. 4
02:10 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 4
03:15 Тайните на египетските
пирамиди еп. 1
04:15 Тайната война еп. 1
05:20 География на убийствата
еп. 4
петък, 11 октомври
06:10 Загадки в музея еп. 8
07:10 Страхотни изобретения
еп. 6
07:40 Наполеон еп. 1
08:55 Наполеон еп. 2
10:05 Наполеон еп. 3
11:15 Шестте съпруги на Хенри VIII
14:50 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята
еп. 1
15:55 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята
еп. 2
17:00 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята
еп. 3
18:05 Париж - Берлин: очертания и сенки от историята
еп. 4
19:10 Личният живот на историческите личности еп. 1
20:05 Личният живот на историческите личности еп. 2

21:00 Личният живот на историческите личности еп. 3
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 5
23:00 Тайните на египетските
пирамиди еп. 2
00:00 Тайната война еп. 2
01:05 Загадъчни средновековни
убийства еп. 1
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 5
03:00 Тайните на египетските
пирамиди еп. 2
04:00 Тайната война еп. 2
05:00 География на убийствата,
сезон 2, еп. 1
05:55 Загадки в музея еп. 9

понеделник, 14 октомври
06:05 Дневниците на Венера
07:05 Шестте съпруги на Хенри
VIII
09:45 Забранена история, сезон
5, еп. 4
10:45 Истинският Юлий Цезар
11:55 Личният живот на кралските особи еп. 1
12:50 Личният живот на кралските особи еп. 2
13:45 Личният живот на кралските особи еп. 3
14:45 Личният живот на кралските особи еп. 4
15:40 Личният живот на кралските особи еп. 5
16:35 Краят на империята еп. 1
17:50 Краят на империята еп. 2
18:45 Краят на империята еп. 3
19:55 Краят на империята еп. 4
20:55 Парижки мистерии еп. 5
21:25 Парижки мистерии еп. 6
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 6
23:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 4
00:00 Тайната война еп. 6
01:00 Загадъчни средновековни
убийства еп. 2
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 6
02:55 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 4
03:55 Тайната война еп. 6
04:55 География на убийствата,
сезон 2, еп. 5
05:50 Загадки в музея еп. 13

събота, 5 октомври
06:10 Загадки в музея еп. 4
07:10 Страхотни изобретения
08:40 Загадки в музея
10:25 Рим: Първата световна
суперсила еп. 4
11:20 Тайните на великите британски замъци еп. 1
12:10 Тайните на великите британски замъци еп. 2
13:05 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 1
14:10 Наполеон: Кампанията в
Египет еп. 2
15:10 Египетски загадки еп.
19:55 Изгубеният град на гладиаторите
21:00 Помпей: В очакване на
бедствието еп. 1
22:00 Историята на Европа еп. 4
23:00 Мъртвият викинг еп. 3
23:55 История на оръжията еп.
8
00:55 Бойни кораби еп. 1
01:50 География на убийствата,
сезон 2, еп. 5
02:45 География на убийствата,
сезон 3, еп. 1
03:40 Загадки в музея еп. 1
04:30 Загадки в музея еп. 2
05:25 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 26
05:55 Забранена история, сезон
2, еп. 1
неделя, 6 октомври
06:50 Страхотни изобретения
еп. 17
07:15 Митични зверове
12:00 Как климатът определя
облика на историята
14:05 Личният живот на кралските особи еп. 1
15:00 Приказки от кралската
спалня
16:10 Приказки от кралския гардероб
17:15 Шпионските тайни за бившия крал еп. 1
18:15 Най-големите измами в

06:15
06:45
07:45
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

събота, 12 октомври
06:45 Страхотни изобретения
07:45 Загадки в музея
10:20 Невидимият град на Рим
11:25 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 2
12:20 Тайните на великите британски замъци
14:05 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията
19:55 Мистерията на катакомбите
21:00 Помпей: В очакване на
бедствието еп. 2
22:00 Историята на Европа еп. 5
23:00 Мъртвият викинг еп. 4
23:55 История на оръжията
00:55 Бойни кораби еп. 2
01:50 География на убийствата,
сезон 3, еп. 4
02:45 Втората световна война в
цветове еп. 1
03:50 Загадки в музея
05:35 Страхотни изобретения
неделя, 13 октомври
06:05 Забранена история, сезон
2, еп. 1
07:20 Митични зверове
12:00 Жената в железния ковчег
13:10 Истинският доктор Живаго
14:15 Шпионските тайни за бившия крал
16:15 Тайният Версай на МарияАнтоанета
17:20 Личният живот на историческите личности еп. 1
18:15 Най-големите измами в
историята еп. 3
19:10 Най-големите измами в
историята еп. 4
20:00 Нил: 5000 години история
еп. 2
21:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 2
22:00 Личният живот на историческите личности еп. 3
22:55 Личният живот на историческите личности еп. 4
23:50 Приказки от кралската
спалня
00:55 Прокълнати династии еп.
11
01:25 Прокълнати династии еп.
12
01:50 Загадки в музея еп. 7
02:45 Загадки в музея еп. 8
03:35 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 29
04:05 Забранена история, сезон
2, еп. 2
05:00 Невидимият град на Рим

вторник, 15 октомври
06:40 Страхотни изобретения
еп. 16
06:50 Забранена история, сезон
5, еп. 2
07:45 Забранена история, сезон
5, еп. 3
08:45 Рим: Първата световна
суперсила еп. 1
09:40 Рим: Първата световна
суперсила еп. 2
10:35 Рим: Първата световна
суперсила еп. 3
11:30 Рим: Първата световна
суперсила еп. 4
12:25 Средновековните мъртъвци
18:45 Тайната война еп. 3
19:45 Гениите на модерния свят
еп. 1
20:55 Парижки мистерии еп. 1
21:25 Парижки мистерии еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 7
23:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 2
00:00 Тайната война еп. 4
01:00 Загадъчни средновековни
убийства еп. 3
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 7
02:55 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 2
03:55 Тайната война еп. 4
05:00 География на убийствата,
сезон 2, еп. 3
05:50 Загадки в музея еп. 11
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26
Он еър
2 октомври, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал, историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
3 октомври, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал, историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./

Фокс
Сряда, 2 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Всичко е под контрол
06:40 Всичко е под контрол
07:05 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Бягство към колежа
13:30 Магнум
14:25 Врагът сред нас
15:15 АПБ
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Всичко е под контрол
19:30 Всичко е под контрол
20:00 Хавай 5-0
21:00 В преследване на щастието
23:20 Модерно семейство
23:50 Врагът сред нас
00:50 Готини старчета
01:15 Готини старчета
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Четвъртък, 3 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Всичко е под контрол
06:40 Всичко е под контрол
07:05 Готини старчета
07:35 Готини старчета
08:00 Черният списък
08:55 АПБ
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:35 В преследване на щастието
13:55 Модерно семейство
14:25 Врагът сред нас
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Ловците
22:55 Магнум
23:50 Врагът сред нас
00:50 Всичко е под контрол
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето

Най-гледаните

40

Български

тв програми

2.X. - 8.X.2019 г.

4 октомври, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал, историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
5 октомври, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Boec.BG
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Истината за витамините
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Забравени от Бога - криминален сериал
22:30 Казанова вариации –
биографична музикална
драма, Португалия, 2014
г; режисьор: Михаел
Щурмингер; в ролите:
Джон Малкович, Фани
Ардан, Вероника Ферес
и др.
00:30 Новините ON AIR

01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
6 октомври, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
06:30 Характери
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Историите ON AIR
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 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Вътрешно разследване
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Балада за войника - драма, романтичен, военен,
Русия, 1959 г; режисьор:
Григорий Чухрай; в ролите: Владимир Ивашов,
Жана Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков, Евгений
Урбанский
00:00 Новините ON AIR
00:30 VIB
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR
05:00 Новините ON AIR

05:30 Операция История
- предаване с Росен
Петров
7 октомври, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал, историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
8 октомври, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хирургът
14:30 VIB
15:00 Историите ON AIR
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал, историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова

02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
9 октомври, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – сериал, криминален
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Полдарк – сериал, историческа драма
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR
10 октомври, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – сериал, криминален
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление – сериал, криминален
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо

02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
11 октомври, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Скритата Италия - филм
10:00 Дарвин - бъдещето на
видовете - филм
10:30 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – сериал, криминален
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление – сериал, криминален
23:15 Довереникът
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
12 октомври, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Boec.BG
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Истината за лъжците филм
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Гани-

ела Ангелова
20:30 Втори в листата – политически сериал
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Изпепелени от слънцето
– драма, военен, Русия,
Франция, 1994 г.; режисьор: Никита Михалков;
в ролите: Никита Михалков, Олег Меншиков,
Вячеслав Тихонов, Ингеборга Дапкунайте
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
13 октомври, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Вътрешно разследване
14:15 Историите ON AIR
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Втори в листата – политически сериал
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Белият тигър – военен,
драма, Русия, 2012 г,
режисьор: Карен Шахназаров; в ролите: Алексей
Вертков, Виталий Кищенко, Валерий Гришко,
Дмитрий Биковски-Ромашов, Герасим Архипов,
Кристиан Редъл и др.
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо

02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Петък, 4 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Всичко е под контрол
06:40 Семеен пъзел
07:05 Семеен пъзел
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Ловците
13:30 Магнум
14:25 Врагът сред нас
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Нищо за губене
23:00 Магнум
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Събота, 5 Октомври
06:00 Врагът сред нас
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Врагът сред нас
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Кинг Конг
18:10 Кости
19:05 Необикновените
20:00 Бягство към колежа
21:45 В преследване на щастието
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
02:00 Последният мъж на света
02:20 Последният мъж на света
02:40 Под наблюдение

03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 6 Октомври
06:00 Врагът сред нас
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Врагът сред нас
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Моят нов най-добър
приятел
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:40 Необикновените
19:35 Нищо за губене
21:35 Семейство Симпсън
22:00 Ловците
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:50 Рел
02:15 Рел
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 7 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:35 Нищо за губене
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Началото на мрака
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света

05:15 Пазители на времето
Вторник, 8 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Началото на мрака
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Силна година
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:30 Демоните на Да Винчи
04:25 Кости
05:15 Пазители на времето
Сряда, 9 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Силна година
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Единакът
23:00 Магнум
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости

04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Четвъртък, 10 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:35 Единакът
13:40 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Лигата на необикновените
23:20 Модерно семейство
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Петък, 11 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Лигата на необикновените
13:55 Модерно семейство
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Страшен филм 4
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм

01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:15 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Събота, 12 Октомври
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Силна година
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:40 Завинаги
19:35 Единакът
21:45 Лигата на необикновените
23:55 Завинаги
00:50 Кости
01:45 Живите мъртви
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 13 Октомври
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Уофълстрийт
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:40 Завинаги
19:35 Страшен филм 4
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Началото на мрака
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Понеделник, 14 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Страшен филм 4
13:30 Магнум
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Уасаби
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето
Вторник, 15 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:35 Уасаби
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Ваканцията на семейство
Джонсън
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
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Îтãоâоðи от áð. 39

Ñтð. 27

27

минути

Ñтð. 31

2

28

Спорт

Купа на България
1/16-финали

Хеттрик
на Чибота
Лудогорец се класира за 1/8-финалите след
успех с 4:1 над Нефтохимик в мач, който се игра на стадиона в Созопол. Домакините откриха резултата след брилянтен самостоятелен
рейд на Радослав Апостолов в 11-ата минута.
След почивката обаче
разградчани вкараха
четири безответни гола.
С хеттрик се отличи Мавис Чибота (53, 76, 91), а
веднъж се разписа Джоди Лукоки (60).
Преди почивката футболистите на Станислав
Генчев нацелиха на четири пъти гредите.
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Отпаднаха Пеневата чета още си може
три отбора
от елита

Младокът Петков се отличи с два гола
Отборът на Левски дишният Мартин Песе класира на осмина- тков (55, 57) бяха точфинал, след като отне- ни за гранда, докато за
се с 5:1 Спартак (Варна) гостите Ивайло Русев
насред Балчик. "Сини- вкара почетното попате", които бяха с голя- дение в 62-ата минута.
ма част от резервите
Интересното е, че
си решиха всичко в ма- всичките голмайстори
ча още до 57-ата мину- за столичани вкараха

та, когато водеха с пет
гола, а всичките попадения бяха дебютни.
Франко Мазурек (28),
Дени Алар (42), Насиру
Мохамед (50) и 17-го-

Резултати
от останалите срещи:
Миньор (Перник) - Ботев (Пловдив) 1:2
Загорец - Славия 0:4

първите си попадения
в турнира в дебютните
си мачове от надпреварата, а за Петков и Мохамед това бяха първи
голове за клуба.

Ветераните на България и Турция завършиха 2:2 в приятелска
среща, играна в Кърджали. Символичният мач се игра по повод 25-годишнината
от лятото на 1994 година, когато достигнахме до бронзовите
медали на световното първенство в САЩ.
Легендата на Спор-

тинг Лисабон Ивайло
Йорданов откри резултата в осмата минута. В 31-ата минута
гостите изравниха от
дузпа чрез Тюмер Метин. Дончо Донев направи 2:1 за България
в 43-ата минута след
хубав пас на Христо
Стоичков. В 63-ата минута Хасан Кабзе изравни за 2:2.

Най-много овации
от публиката на "Арена Арда" получи капитанът Стоичков, когото публиката посрещна с викове "Ицо,
Ицо, Ицо". Гошо Гинчев пък връчи плакет на Камата от името на Красен Кралев
по повод 25-годишнината от Мондиал'94.
"Искам да благодаря на всички момчета. Доказахме на цял
свят, че можем да бъдем равни на всички.
Благодаря ви, момчета! Благодарение на
вас постигнах всичко", каза носителят на
"Златната топка". Плакет получи и селекционерът на националния отбор Красимир
Балъков.

Баскетболистките от Монтана
спечелиха суперкупата

Монтана 2003 спечели Суперкупата по
баскетбол на България
за трети пореден път

Демирева се
класира за финала

Добруджа - Ботев (Враца) 0:4
Литекс - Монтана 3:0
Кариана - Царско село 3:0
Ботев Ихт - Черно море 0:3
Локо ГО - ЦСКА-София 0:3
Спартак (Плевен) - Септември (София) 3:4
ПОМОРИЕ - БЕРОЕ 0:2
Хебър (Пазарджик) - Арда (Кърджали) 0:2
Балкан (Ботевград) - Локомотив (Пловдив) 0:3
ЦСКА 1948 - ДУНАВ 2:1
Черноморец (Балчик) - Витоша (Бистрица) 0:4
Ботев (Гълъбово) - Етър 2:1
Със съгласието на двата клуба и БПФЛ срещата между отборите на ОФК Спартак Плевен - ПФК
Септември Сф се игра на ст. Драгалевци, София.

„А”
РФГ,
XI
кръг

Мирела Демирева стана първата българска атлетка, която се класира за финал на световното
първенство в Доха, което започна на 27 септември.
Ден преди своя 30-и рожден ден сребърната олимпийска медалистка от Рио де Жанейро 2016 имаше
много трудна квалификация, но в крайна сметка успя да се справи с квалификационната норма от 1.94
метра от втория си опит. Тя беше на път да отпадне на 1.92 метра, където се наложи да прави три
опита, за да продължи към следващата височина.
Това е трето участие на Демирева на световно
първенство на открито, като и в трите тя успя да
се класира за финал. В Пекин през 2015 г. българката се нареди девета, а в Лондон преди две години завърши седма.

Без промени на върха
Резултати
и голмайстори:

Царско село - Черно море 1:1
1:0 Уесли Ната (49)
1:1 Мирослав Енчев (55)
ЛЕВСКИ - БОТЕВ (ВРАЦА) 3:1
1:0 Ейолфсон (11)
2:0 Робърта (27)
2:1 Генов (61)
3:1 Паулиньо (87)

БОТЕВ (Пд) - СЛАВИЯ 0:1
0:1 Шоколаров (25)
ДУНАВ - ЛУДОГОРЕЦ 0:1
0:1 Кешерю (23)
БЕРОЕ - ЦСКА-СОФИЯ 2:1
1:0 Ибрахима Конте 31
2:0 Рубен Бригидо 78
2:1 Али Соу 90

Програмата за XII кръг
5.10. 18:00
Арда - Дунав
5.10. 18:00
Ботев Враца - Ботев Пловдив
5.10. 18:00
Етър - Локомотив Пловдив
5.10. 18:00
Лудогорец - Левски
5.10. 18:00
Славия - Царско село
5.10. 18:00
ЦСКА - Витоша
5.10. 18:00
Черно море - Берое

след победа със 70:64
над Берое (Стара Загора). Срещата за трофея
се проведе в столичната зала “Универсиада”,
а баскетболистките на
Стефан Михайлов взеха инициативата от самото начало на двубоя
и бяха напред в резултата през почти цялото
време, като съперничките им не успяха да
поведат нито веднъж
за 40 минути.
Радостина Димитрова се включи с 19 точки

от пейката за победата
на Монтана 2003 и завърши като най-резултатна в целия финал.
Виктория Стойчева и
Христина Иванова реализираха по 13 точки,
а Димана Георгиева се
отличи с 12 точки, 14
борби и 5 асистенции.
Гергана
Иванова
вкара най-много за Берое - 11 точки, докато
Радослава Бъчварова,
Теодора Динева и Виолина Кочева добавиха по 10.
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Съюзен живот
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Не ти е виновно огледалото
Като слушам Вича, съм ангел изписан.
Като гледам огледалото, туй нос ли е, туй
уши ли са? Туй огледало иска счупване!
Реплика на Михал из ,,Михал Мишкоед”
на Сава Доброплодни
В Конституцията на
Република България е
защитена свободата на
словото. Така в обществени дискусии, електронни медии, в традиционния печат се дава възможност за изразяване на мнения и
в сблъсъка да се роди
истината, която да реши дискусионната теза
и да даде визия за бъдещето.
На българското общество се предлагат много
вестници, част от които
са насочени към гражданите в пенсионна възраст. Един от тях е вестник ,,Пенсионери”. Той
е огледало на живота
на пенсионерите от ежедневния бит, на творческите изяви в сферата
на любителското изкуство. Редакцията държи ръка върху пулса на
организационния живот, като присъства на
областни отчетни събрания и отразява живота и
проблемите в срещи с
активите. Бие тревога за
безхаберието от двегодишното безвремие, което витае в нелегалния

С

лед IV конгрес на
СП-2004 последваха събития, които всяха смут в пенсионерските организации и доведоха до
разцепление в техните редици. Голяма група от делегатите заведоха дело срещу легитимността на съюза.
Оказва се, че председателката В. Николова
няма право да го води. Последваха размяна на обвинения, изключване от редиците
на СП-2004 на утвърдили се със своята работа пенсионерски ръководители, много от
тях учредители на съюза. От СП-2004 се отцепиха големи пенсионерски организации,
учредиха се нов съюз
и нови сдружения. На
среща край Дряново
няколко пенсионерски
организации взеха решение за провеждане
на конгрес за обединяване на пенсионерите
в България. Валентина
Николова, осъзнавайки навярно своята нелегитимност, еднолично разпусна избрания
на IV конгрес Централен съвет и с 9 души регистрира ново сдружение – СП-2004-обединени. Така СП-2004 увисна в пространството с
неясно настояще и бъ-

СП-2004.
Една организация, за
да бъде уважавана и
чута от властта, трябва да има лидер. Това
трябва да е човек, който притежава нещо повече от другите като
личност (чувства, разум, воля, морал), а също така и вдъхновение,
импулс, които да водят
до идеи. Идеи, които
да бъдат успешно пропагандирани, приети от
членовете на организацията. Изисква се да си
изминал пътя от низовото дружество, общински
и областни проблеми, за
да си натрупал богат организационен опит. Не
може да си самовлюбен
и да наложиш личността си над организацията не те ли е удостоила 100% с доверието
си. Не може да смяташ
само своето мнение за
вярно. Нужно е умение
да се води диалог и в
дебатите да се очертава
верният път.
Но търпимост към
другите не е налице. В
едноличния стил на ръководство на СП-2004

председателката наложи административна сила, хора, избрани по уставен ред на събрания
по вертикалата, биват
изключвани, а след тях
и организациите, които водят.
Чудно ли е, че в резултат се появява Нов
съюз на пенсионерите,
който запълва двегодишното безвремие на
СП-2004?
Появи се в лидера на
СП-2004 метод, бих го
нарекъл лалугерски, на
областно или общинско
ниво да се провеждат
срещи по места, чиито
цели са откъсване от дадена област на отделните клубове или общински организации. Това
е политика на ерозия
на структурите на една
организация, която съществува от 1990 г., и
независимо от смяната
на името СПБ на СП-2004
целта й винаги е била
сплотяване на членовете за постигане достоен живот за възрастните хора.
И крайно изненадваща е мимикрията да се
обяви виновният за разпада за архангел, който възкресява СП-2004
с една скоба, в която се
чете ,,обединен”. След
като е извършен погром,
да си слагаш ореол на

Читалища
обединител, сочи самоволие, което погазва
устава и е израз на адвокатско хитруване, за
да се домогне пак до
лидерството.
Проблемите са много, едни родени от развитието на обществото
и социалната политика
на правителството, други - от многообразието
от пенсионерски съюзи.
Затова в. ”Пенсионери” дава на страниците си възможност да
се чуят много мнения,
включително и на ръководството на СП-2004
и ,,обединен”. Който е
мъдър, да чете и да мисли върху прочетеното,
защото то реално отразява вижданията на
низините и търси къде
се къса връзката между
низови структури и ЦС
на СП-2004. А това ,,О”
след абревиатурата дано доведе до демократично , колективно ръководство.
Вестник ,,Пенсионери” е обективен, той е
огледало на процесите,
които текат сред хората от третата възраст,
и организираността им.
Истината е субективно
виждане и за да тежи,
тя трябва да съвпада с
истината на низините.
Има една българска
поговорка: ,,Не ти е виновно огледалото, като
ти е крива мутрата.”
Георги Евтимов,
с. Самоводене

Все пак къде е...

От стр. 1
В брой 35 на вестника Надежда Касабова, пришила към името си и и. д. председател на Столичния съвет на СП-2004,
е публикувала статия със заглавие „Къде
е истината?”. От статията разбрах, че
дълго време се е злоупотребявало с финансови средства от Стефан Груев, който е
предшественик на авторката. Неотдавна
той пък публикува обвинителен материал
срещу Валентина Николова, самообявила
се според него за председател на СП-2004.
Като чета, разбирам, че Стефан Груев
е бил едновременно председател на Столичната пенсионерска организация и секретар на софийската организация на
Комунистическата партия в България с
първи секретар Александър Паунов. Ако
е вярно, той е в нарушение на Закона за
юридическите лица (ЗЮЛНЦ) и Закона за
политическите партии. Навярно госпожа
Касабова е знаела това. А това поражда
съмнение, че и госпожата е съпричастна
към тази дейност, но са се скарали при
някакви спорове за по-голям дял от постната баница. Не мога по друг начин да
си го обясня, защото при изключването
на Петър Петров от поста председател на Столичната пенсионерска организация самата госпожа Надежда Касабова е казала: ”Представям ви господин
Стефан Груев. Това е лицето, което ще
оглави Столичния съвет. За него всички
врати са отворени.”
Ако обобщим всички писания - и на Касабова, и на Николова, и на Стефан Груев, ще разберем, че в ръководството на
пенсионерската организация е настъпил
пълен хаос. Затова се обръщам към Вас с
въпроса: ”Все пак, къде е истината?”
Васил Щраков,
дългогодишен член на пенсионерската
организация в Пернишка област

Извънреден V конгрес на СП-2004
деще. При създалата се реден конгрес и заяви
ситуация Стефан Груев, решението на варненбивш член на ръковод- ската областна пенсиството на СП-2004, под- онерска организация
крепен от инициати- да остане член на СПвен комитет, подготвя 2004 и да участва в
и проведе извънре- работата на конгреса
ден конгрес на СП-2004 с цел утвърждаването
със задачата да се из- му като силен съюз, с
бере ново ръководство ясни правила. Избраи да се даде рестарт на но бе ръководство на
най-големия пенсионерски съюз. В работата му взеха участие
83-ма делегати от цялата страна. V конгрес
премина при следния
дневен ред:
1. Юридическа обосновка за провеждането на конгреса.
2. Анализ на състоянието на СП-2004.
3. Приемане на насоки за дейността на
съюза.
4. Приемане на устав.
5. Избор на ръкоСн. Борис МАРКОВ
водни органи и комисии.
конгреса с председаФорумът бе открит тел Тодор Костадинов
от председателя на и член проф. Симеон
областната организа- Йорданов.
ция на СП-2004 - ВаПенка
Иванова,
рна, Димо Димов, член председател на обна ЦС на СП-2004г. В щинската организасвоето експозе той се ция и заместник-предспря на причините за седател на областнасвикването на извън- та организация на СП-

2004 – Плевен, запозна делегатите с юридическата обосновка
за провеждането на
извънреден конгрес.
Със свои изказвания
в работата на конгреса взеха участие председатели на пенсионерски организации
и делегати от Девин,

Владая, Пловдив, Варна, София, Бургас и
др. Всички те изразиха болката си от състоянието на съюза и желанието с общи усилия
да съхранят СП-2004
и да укрепят пенсионерските организации.
Повдигнат бе и въпро-
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сът за превръщането
на съюза във федерация, която да приобщи
всички пенсионерски
съюзи и сдружения,
но надделя мнението,
че на този етап първо трябва да се укрепи СП-2004 и по-късно
на редовен конгрес да
се обсъдят нови правила за
неговото развитие.
Поздравителни
адреси
до
конгреса изпратиха
пенсионерските сдружения
от Бургас
и
Шумен.
В работата на конгреса със свое изказване
взе участие и икономическият експерт Мика Зайкова. Тя наблегна на това, че 70% от
пенсионерите живеят
под прага на бедност-

та, и призова за обединяване и утвърждаване на силен съюз,
способен да отстоява
правата на възрастните хора.
Геновева Михова от
Варна призова след
двете години безпътица да бъде съхранен СП-2004, като заяви: „Ние сме успешно поколение, но се
оказахме неефективни
в мерките си за защита на нашите права и
в ролята си в обществото.”
Конгресът реши да
не приема нов устав и
до редовния конгрес в
сила да остане старият устав на СП-2004. С
мнозинство бяха приети и предложените насоки за дейността на
съюза. Избран бе Централен съвет от 31 души, Изпълнително бюро – от 7 души, и Контролен съвет – от 5 души. За председател на
Контролния съвет беше избран Димо Димов от Варна. Единодушно за председател
на СП-2004 бе избран
Стефан Груев, който в
заключение заяви: „Заедно тръгваме по нови
друми в името на високата цел – по-добър живот на пенсионерите.”
„П”
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Опасният чар на Адама

От стр. 1
Адама обичаше публиката си, а тя му отвръщаше с още по-голяма любов. Боготвореше го в „Опасен чар“,
смееше му се в „Господин за един ден“, мразеше го в „Козият рог“.
Във всяка една от ролите си Тодор Колев бе
неподправен до болка,
отдаден на таланта си,

тиста бе Мери - жената
от „най-интересния му
период“.
Как ще го стигнем...
Тодор Колев е роден на 26 август 1939
г. в Шумен. Още от деветгодишен започва да
свири на цигулка и проявява актьорски умения. Като тийнейджър е амбициран да канди-

чи по-дрезгав.
Тогава журито
пускало само
артисти с едра
фигура и мощен глас. Завършва ВИТИЗ
през 1965 г. В
младите си години е известен с прякора Адама, защото баща му
имал модна
къща в Шумен, наречена „Адам“.
Тодор Колев става популярен с първата си изява на Младежкия конкурс за забавна песен
през май 1973 г. в зала „Универсиада“ под
съпровода на оркестър „Метроном“. В но-

стигнем…“
През 1999 г. издава
автобиографичната си
книга „Варненското софиянче от Шумен“ с подзаглавие „Житие и страдание грешного Тодора“.
Тодор Колев продължи да пее чак до пролет
та на 2012 г. Тогава се
състоя вторият концерт
„Как ще ги стигнем”, където актьорът излезе на
сцената заедно с редица
известни български певци. На шоуто в негова
чест бяха изпълнени някои от култовите песни
на звездата като „Как ще
ги стигнем?”, „Сто кила
ракия давам” и „Жалба
за младост”. Тодор Колев уважиха певци като

както и музиканти като
Михаил Йосифов.
През 2012 г. звездата на българското кино продължи да снима

лите на доброто българско кино, казваше,
че не може да се прави
разграничение между
социалистическо и де-

и филми. мократическо изкуство
Тодор Ко- и театър.
лев играТворчеството може
еше глав- да бъде само добро
на роля в и лошо. Пред студенЗа илюзиите
За възрастта
„Най-голямата ми илюзия е била,
„Нямах представа как точно се комедий- ти Тодор Колев сподече изкуството може да помогне за променя човек с годините. Но на 65 ния сери- ля, че е имал огромнопромяната ни.”
разбрах, че човек остарява, силите ал на Tв7 то щастие да работи с
му постепенно почват някъде да се „ С у т р е - невероятни личности.
За „Самотният човек”
шен блок”, Поетът Борис Христов
„Много харесвам тази песен, за- губят, ала всичко останало е както където иг- лично го е съветвал за
щото поетът Борис Христов е из- по-рано, на млади години. И вече знам, раеше те- сценарии, а на Радичцедил всичко за това що то е само- че човек е щастлив тогава, когато е л е в и з и - ков разказал история,
тен човек. Много е истинска, допада изпълнен с желание. И с вкус към жи- онен во- която го вдъхновила за
ми. Според мен едно от най-големите вота. Никога не казвам: „Аз съм стар дещ – ро- цял разказ.
ля, добре
Биографията на Тоумения на този свят е да се справяш човек.”
п о з н а т а дор Колев е пълна с
със самотата.“
За нищо не съжалявам!
За фалша
„Да, много са грешките на расте- на актьо- ярки филмови образи.
ра, който Зрителите го помнят
„Много са фалшивите герои, кои- жа, но аз не съжалявам за нищо. Не през 90- като Пурко от „Госпото виждаме днес по сцените на жи- само защото обожавам Едит Пиаф и те воде- дин за един ден” – бераздаващ се от душа. датства в МузиИмаше закалката на калната консер- вота. Пълно е! Но или те не знаят, песента й „Не съжалявам за нищо”, а ше едно дния селски музикант,
Желязната Стара гвар- ватория, но вли- че са фалшиви, или останалите не защото наистина не съжалявам. Яв- от най-за- който само за малко се
но така е трябвало - всичко е тряб- помнящи- превръща в уважаван
дия, както самият той за в казармата и смеят да ги нарекат така.”
обичаше да казва, но за се отказва от та- За политиците и културата вало да се случи. Най-много се рад- те се пре- гражданин, но неговинула време бе спосо- зи идея. Въпреки
„Те нямат хабер от култура. Щом вам, че можах да се отъркам в много д а в а н и я ят произход не го изобен да свие перките на това не изоставя се преструват, че ходят само на сим- свестни, интересни хора. Даже поня- в телеви- ставя. Култова е ролямладите си колеги, по- желанието си да е фонични концерти, тоест не сниз- кога съжалявам младите, защото ня- з и о н н и я та му и в „Опасен чар”
– на Иван Андонов, къказвайки класа. Умее- на сцена и преди хождат да посещават плебейското, ма да могат да се докоснат до лично- ефир
„Как ще ги дето успешно имитира
ше да различава боклу- да кандидатства радостта, каквато безспорно е те- стите, които вече си отидоха.”
стигнем”.
Чарли Чаплин, с когока от качествения сце- във ВИТИЗ, си из- атърът, значи нищо не разбират.”
За любовта
Т о д о р то през 1973 г. успява
ничен продукт и съвет- карва хляба, като
„Получих много любов в живота си. Колев бе- да се срещне лично.
ваше зрителя да бъде свири по заведе- За чужденците в България
„Чужденецът изпада едва ли не в Както се казва на английски, берекет ше и пре- Актьорът толкова хапо-критичен и той да ния на акордеон,
го прави.
китара и саксо- захлас, като дойде тук, защото Бъл- версин! (смях). А за финал искам да ви подавател ресва Чаплин, че неугария е село. И защото няма ред. Иху- кажа следното: „Назад към култура- в НАТФИЗ. сетно играе като него
Тодор Колев изигра фон.
десетки роли на плейВлиза в теа- аху, евтинко и село - кеф, тук той е та” е моята лебедова песен. Ако въ- На среща и режисьорите му казбои и любовници, а в тралната акаде- на курорт. Как няма да си купуват къ- обще някой може да допусне, че мога със сту- ват, че прави „Чаплиденти през ниада“.
живота твърдеше, че мия с хитрост - щи, ами ще си купуват, ние сме село.” да бъда лебед!”
2010 г. той
В „Топло” Тодор Колюбовта му премина- явява се на прор а з к а з а , лев влиза в ролята на
ва през различни пе- слушване с обувки с ви- вогодишната програма
че след наглия майстор, който
риоди като при Пика- соки токове и препра- на БНТ от 1979-а пък се
завръща- мами цял блок с обесо. До последно до ар- вя гласа си, за да зву- появява в култовия обнето си от щанието за топлина и
раз на циганина Манго
ч у ж б и н а комфорт, а после се изи
става
прочут
със
своИвайло Христов:
през 90-те винява на жертвите си
ите „Иръпшъни“.
е останал само с едно „Сори”. РоПрез 80-те изпълнява
изумен от лите на Тодор Колев в
редица шлагери, сред
това как киното са много и разкоито „Жалба за мласе е раз- нообразни, но във всядост“ и кавърверсията
вил бъл- ка от тях си личи не„Как ще ги стигнем амеТодор Колев беше дженг а р с к и - говото неповторимо
риканците“ по Let It be
тълмен, поет и мечтател. Тоят театър присъствие и стил. Мона
„Бийтълс“.
Работил
е
ва казва за него актьорът
по време жем да го видим мнов
театрите
в
Смолян,
ШуИвайло Христов. По същия
на демо- го ясно в „Двойникът”,
мен, Пловдив, в столичначин Чаплин описва своикрацията където играе не една,
ните
„Сълза
и
смях“
и
Тете герои - винаги с надежда за любов. Ивайло Хри– „играе- а цели две роли – на
атър
„София“.
стов сподели, че за него е било щастие да играе
ха се мно- приличащите си браВ началото на 90-те
заедно на една сцена с Тодор Колев. Според него модер- товчеди, които решаго, ако водещият на „Как ще ги стигнем“ беше жи- Тодор Колев е депутат,
ни неща, ват да разменят местаа
по-късно
и
културен
вял на друго място, щеше да се превърне в голят о л к о в а та си. Първата роля на
аташе в посолството
ма световна звезда.
модерни, Колев в киното е в „Цар
Ивайло Христов е категоричен, че само един ис- на Република България
че не ги и генерал” на Въло Рав
Канада.
След
заврътински човек може да стане голям актьор. Тодор
разбирах”. дев през 1966 г. Играл
щането
си
създава
със
Колев е по-известен сред младите благодарение
Актьор ът, е и в „Иван Кондарев”
на филмовите си роли, но те могат да се учат и от своите приятели Джони
неговия усет за характер, който показа на театрал- Пенков и Рангел Вълча- Димо от „ПИФ”, Миро от който е един от симво- и „Козият рог”.
нов шоуто „Как ще ги „Джанго Зе” и Миленита,
ната сцена, сподели още Христов.
Страницата подготви Иван ВАСЕВ

Тодор беше
мечтател
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Стефания КОЛЕВА:

Мечтай, усещай, мисли и се усмихвай!
Стефания Колева е зодия Лъв, родена е в
София. Тя е сред най-чаровните български
актриси. Познаваме я не само от театралната сцена, но и от филмовите продукции и
телевизионни сериали, в които е участвала.
Завършила е гимназия с разширено изучаване на английски език. През 1991 г. е приета в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност актьорско майсторство за драматичен театър при проф. Дора Рускова. Година по-късно с приравнителен изпит влиза в
класа на проф. Стефан Данаилов. Завършва
НАТФИЗ през 1996 г.
- Г-жо Колева, добре дошли на гости!
Спомняте ли си как,
защо или заради кого
избрахте актьорското
майсторство за
ваш верен другар в живота?
- Откакто се
помня,
съм имала отношение
към изкуството.
Вълнувала съм се
и се вълнувам
от хубава книга,
филм, актьор, представление,
картина, танц... Решението се е оформяло с

порастването и осъзнаването. Мисля, че процесът е взаимен, както се случват и хубавите неща в живота. С из-

куството се намерихме
и все още се изследваме, търсим, провокира-

От 1996 до 2007 г. е актриса в трупата
на театър „Българска армия“. От 2010-а играе в Народния театър „Иван Вазов“. През
2014 г. актрисата завършва в Нов български университет, специалност арт терапевт. През 2010 г. получава номинация за
най-добра женска роля в категория Комедийни телевизионни сериали „50-ия телевизионен фестивал в Монте Карло ”. През 2012
е номинирана за „Жена на годината“ , а през
2018 - за комедийна актриса „Кукерикон“.
Щастлива майка е на едно дете, което
носи хубавото име Катерина.
ме. Както е и във всяка
една връзка, не допускаме любопитството да
ни напусне.
- Всъщност актьор
се раждаш
или актьор
се учиш да
станеш?
- Отговорът на предишния въпрос включва и отговора
на този. Като
допълнение
мога да кажа, че процесът е дълъг и
не свършва.
Важно е желанието да е
силно и дори
за миг да не
помисляш, че
си постигнал
идеалното.
- Коя мечтана от вас
роля все още не сте

Музикалният театър откри
сезона с юбилеен концерт
С него трупата отбеляза 60-годишнината на своя главен диригент и художествен ръководител
Юли Дамянов.
Националният музикален театър
"Стефан Македонски" откри новия си
сезон с концерта "Влез в моя сън" като жест на признание към своята вяр-

на публика. С него трупата отбелязва
и 60-ия юбилей на своя главен диригент и художествен ръководител Юли
Дамянов. Заглавието на концерта идва от любовен дует от "Любов и омраза"- опера-мюзикъл от Юли Дамянов
по пиесата "Херцогинята на Падуа" от
Оскар Уайлд. В концерта прозвучаха рядко изпълнявани произведения
като увертюрите "Цар и дърводелец"
от Лорцинг и "Кандид" от Бърнстейн,
фрагменти от мюзикълите "Кабаре"
от Кандер и "Уестсайдска история",
както и любими арии, дуети, ансам-

бли, хорове и балети от оперети. Концертът завърши със Sanctus, написан
от Юли Дамянов. На финала публиката се любуваше на масовата сцена "Маскарад" от началото на второ
действие на "Фантомът на операта"от
А. Л. Уебър. С тази зрелищна сцена от
театърът кани зрителите на поредицата лимитирани спектакли на
култовия
мюзикъл
през месец ноември на
сцената
на Музикалния
театър.
Наред
със звездите на Музикалния театър в концерта спектакъл за началото на новия
сезон участваха и бивши членове на
трупата - диригентът Любомир Денев, солистите Олга Скеклиова, Марияна Попзлатева, Юлия Миланова,
Цветан Цветков, Живко Желев, Николай Петров. Към тях се присъедини и
певецът Васил Петров."Радвам се да
събера изпълнители от различни поколения в Музикалния театър" - казва
диригентът, който работи в театъра
от 33 години. "За мен Музикалният театър е любов"- признава той.

изиграли на сцената?
- Нямам конкретна
мечта. Има роли, които
ти помагат да изграждаш светогледа си, да
се провокираш, да откриваш. Много зависи
и от етапа, в който си.
В този смисъл интерепритежавате суперсът към дадена роля се ми, кои ще са те?
- Не съм привърже- сила, каква щеше да
променя.
- Кои са български- ник на описанията с е тя?
- Има едно стихотвоте артисти, които ви няколко думи. Човек е
съвкупност от много и рение на Джоузеф Ръвдъхновяват?
- Вдъхновям се от сложни взаимносвър- диард Киплинг, казва се
„Ако”. Това е
професионай-добраналистите,
та употреба
от постона този слоянството
жен съюз за
им, от напричина под
чина им да
условие. То
отстояват
е отговорът
изкуствоми.
то, незави- Кое слусимо в коя
шате повече
негова об- разума или
ласт се разинтуицията?
виват. Ина- Опредече вдъхнолено звиси от
вение черситуацията.
пя от лято- Кои са
то, кестенай-силните
ните, приви качества?
ятелите,
- Все търкнигите...
ся ключа към
- Игратях.
ете в поИзвън сцената с колежката й Лилия
- Кога едстановМаравиля са приятелки
на мечта се
ки, които
всъщност
не падат от афиши- зани връзки. Сложна сбъдва,
те. Харесвани, оби- система, която се про- въображението ли е
чани са! Какво е усе- меня. В този смисъл съм двигателят?
изследовател.
- Сбъдва се, когато
щането?
- Коя е вашата ре- повярваш.
- Изследователски.
- За да сте щастлиИнтересно ми е как ед- цепта за постигане на
ва?
но представление тър- мечтите?
- Кой се наема да да- Не отлагай да бъпи промяна в годините. Впечатлява ме про- ва рецепти? Мечтай, деш себе си.
- В какво вярвате и
мяната в реакциите на усещай, мисли, усмихвай се, живей.
какво си пожелавате
публиката.
- А кой е най-ценни- оттук нататък?
- Как обичате да си
- Вярвам, че хубавото
почивате от трагико- ят урок, който сте получили досега от жи- предстои, и пожелавам
медията на живота?
усмивките, положител- С малки бягства. По- вота?
- Каквото и да се случ- ните емоции и вярата
някога бягам от социални контакти и намирам ва, този живот трябва да са с мен и близкинова дестинация или да се живее. От теб за- те ми.
търся Тихото, друг път
излизам с приятели, зависи от настроението и
нуждата.
- Вие сте все усмихната и позитивна напук на всичко и всички
„доброжелатели”. На
какво се дължи това?
- На мен!
- Къде намирате любовта?
- В малките неща. Не
я търся.
- Ако трябва да се виси как.
Въпросите зададе
- Ако можехте да
опишете с няколко дуИво АНГЕЛОВ
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Aлeкcaндъp Kaдиeв няма да се развежда

Из cвeтcкитe cpeди
ce paзпpocтpaни cлyx,
чe тaнцьopкaтa Taня
Toнчeвa e билa шyтa нa
вoдeщия Aлeкcaндъp

Kaдиeв. Двaмaтa ce били paздeлили cкopo и
тя зaминaлa пpи poдитeлитe cи в Πлoвдив,
кaтo взeлa и дъщepя

cи
cъc
ceбe cи.
Напоследък Taня
нaиcтинa
пpeкapвa
пoвeчe в
poдния
cи гpaд,
нo пpичинaтa нe
e pаздялa
c Aлeкcaндъp
Kaдиeв,
a
дocтa пo-нeпpиятнa
житeйcкa cитyaция.
Cъвceм нacкopo Taня e пoгpeбaлa мaйкa
cи. Tъщaтa нa Caшo

– Mapия, издъxнaлa
внeзaпнo. Taня билa
изключитeлнo близкa
c мaйкa cи и нeйнoтo
зaминaвaнe oт зeмния cвят я нaкapaлo
дa pyxнe.
„Moятa мaйкa мe
нayчи нa вcичкo. Hayчи мe дa oбичaм. Hayчи
мe дa ce бopя c тpyднocтитe. Hayчи мe нa
пpoшкa. Hayчи мe дa
нe ce пpeдaвaм. Hayчи
мe дa пoмaгaм. Ho нe
мe нayчи нa eднo: дa
живeя бeз нeя. Πoклoн
зa вcички мaйки“, нaпиca нa личния cи пpoфил Taня.

Гpингo пo-бoгaт oт Coфи Mapинoвa

Toдop Дaвидoв-Гpингo, ĸoйтo
лeжa в зaтвopa зa изнyдвaнe,
нe мoжe дa ce пpимиpи c вeчнитe cлyxoвe, чe ce издъpжa блaгoдapeниe
нa Coфи Mapинoвa. Toй
e ĸaтeгopичeн, чe имa
coлиднa бaнĸoвa cмeтĸa
и e c пeвицaтa caмo пo
любoв. „Имaм дocтaтъчнo пapи дa ce издъpжaм
caм, мoжe дa cъм пo-бoгaт
oт Coфĸa. Tя ниĸoгa нe мe
e глeдaлa. He ми тpябвaт
нeйнитe пapи. Имaм cи и
тe ми cтигaт дa живeя.“
Двaмaтa oтнoвo ce зaлюбиxa, cлeд ĸaтo eдин мeceц

бяxa paздeлeни. Πocтoяннo зa
здpaвeняĸa ce гoвopи, чe e нa
издpъжĸa пpи пeвицaтa и тя

вceĸи дeн мy ocтaвя джoбни
пapи.
Гpингo oпpoвepгaвa пиca-

Caшкa Baceвa
ce oбяcни в любoв

Caшĸa Baceвa нaпpaви eмoциoнaлнo пpизнaниe
нa Cлaви Tpифoнoв. Πeвицaтa, ĸoятo бe eдин oт нaйпapoдиpaнитe гepoи в пpeдaвaнeтo нa Дългия, а зa
ĸpaтĸo и чacт oт eĸипa нa шoyтo, пpизнa, чe cтpaдa
пo вoдeщия.
„Cлaви винaги ми e бил нa cъpцe, oбичaм гo!
Toй ми пoмoгнa в мнoгo тpyдeн мoмeнт. Aз cъм
блaгoдapeн чoвeĸ. И пoмня дoбpинитe, ĸoитo
xopaтa ми пpaвят”, cпoдeля в oтĸpoвeнa изпoвeд
пeвицaтa.
Изпълнитeлĸaтa нe cпecтявa нитo дoбpoтo, нитo
лoшoтo, ĸoгaтo cтaвa въпpoc зa xopaтa oĸoлo нeя.
A Дyпнишĸaтa Maдoнa e тъжнa, зaщoтo eмблeмaтичнoтo шoy нa Cлaви Tpифoнoв вeчe нямa дa ce
излъчвa.
Фoлĸ пeвицaтa нe e зaбpaвилa, чe Tpифoнoв я кани в шоуто, когато нямa мнoгo yчacтия и имa нyждa oт изявa пpeд пyблиĸa.
И извeднъж живoтът й ce пpeoбpъщa в пoлoжитeлнa поcoĸa. Πeвицaтa бeшe чacт oт paзвлeĸaтeлнoтo
вeчepнo пpeдaвaнe. И дopи cи имaшe cвoя pyбpиĸa
- „Чacът нa бяcнaтa”.
„Πpи Cлaви ми бeшe ĸaтo cбъднaтa мeчтa и
ĸoлĸoтo мaлĸo дa бeшe, мy блaгoдapя. Toй пoĸaзa нa
xopaтa нeпoдoзиpaнa и oт мeн cтpaнa нa xapaĸтepa
ми. Дa бъдa aĸтpиca и дa зaбaвлявaм дpyгитe c дyми, a нe caмo c пecни”, cпoдeля Baceвa.
„Блaгoдapeниe нa Cлaви имax мнoгo yчacтия”,
cпoдeля oщe тя.

ниятa в жълтитe мeдии, ĸaтo
ги oпpeдeля ĸaтo измиcлици,
ocoбeнo тoвa, чe e пpoдaл бpaчнaтa cи xaлĸa.
„Xaлĸaтa нe я дaвaм зa
нищo! Tя ми e тoлĸoвa
cĸъпa. Дopи и в гpoбa
щe oтидa c нeя. Tя e
cимвoлът нa нaшaтa
любoв cъc Coфĸa“,
ĸaтeгopичeн e бившият
зaтвopниĸ. Гpингo ce вoди бeзpaбoтeн в мoмeнтa, нo дълги гoдини e
paбoтил в Гepмaния. Уcпявa дa зaдeли cepиoзнa cyмa и
ceгa бaнĸoвaтa мy cмeтĸa e пълнa cъc зeлeни гyщepи.

Бepбaтoв обожавал
шкембе чорба
Бepбaтoв
мoжe дa е
живял мнoгo
гoдини
в
чyжбинa, нo
e зaжaднял
зa бългapcĸa
ĸyxня. Toвa
cтaвa яcнo
oт ĸaдpитe,
ĸ o и т o
пocтoяннo
лъcвaт c нeгo
пo cтoличнитe зaвeдeния.
Фoтoгpaфи излoвиxa
фyтбoлнaтa
звeздa eжeднeвнo дa пoxaпвa в зaвeдeниe, нaмиpaщo ce тoчнo дo вxoдa нa нoвoтo мy жилищe
нa cтoличнaтa yлицa „Oбopищe“.
Cпopтиcтът нe ce пpитecнявa дa cъpбa шĸeмбe
чopбa в идeaлния цeнтъp нa Coфия, бyĸвaлнo пpeд
oчитe нa cтoтици минyвaчи. Бepбo нaй-лaĸoмo излaпa пopциятa, ĸaтo дopи тoпeшe oт xлябa cи вътpe
в чиниятa, ĸaĸтo пoвeлявa тpaдициятa нa ceлo.
Зa дa нe пoxaби нитo ĸaпĸa oт вĸycнaтa cyпa,
фyтбoлиcтът ĸoнcyмиpaшe яcтиeтo пoчти лeгнaл
въpxy мacaтa и в paзpeз c вcяĸaĸъв eтиĸeт зa
xpaнeнe нa пyбличнo мяcтo.
Xaпвaнeтo тoлĸoвa мy ce ycлaди, чe Mитĸo нe
ocтaви пpибopитe дopи ĸoгaтo тeлeфoнът мy звъннa пo paбoтa и пpoдължи eднoвpeмeннo дa вoди
бизнec paзгoвop и дa ядe c лъжицaтa.
Cъceди нa Бepбaтoв ĸoмeнтиpaт, чe oтĸaĸтo ce
пpeмecтил в пpecтижния ĸвapтaл cъc ceмeйcтвoтo
cи, тoй пpeĸapвa пo-гoлямaтa чacт oт дeня нe в
aпapтaмeнтa cи, a нa мacитe във въпpocнoтo
зaвeдeниe.

Mapтa Baчкoвa е тъжна
Mapтa Baчкoвa изпpaти щepкa cи дa yчи
в Πopтyгaлия.
Дъщepятa нa любимaтa aктpиca зaминa
зa пoлoвин гoдинa в
Πopтyгaлия, къдeтo щe
пpoдължи oбyчeниeтo
cи. Paдa Mилaдинoвa избpa дa cтaнe xyдoжничкa и зaвъpшвa плaкaт
и визyaлнa кoмyникaция в Haциoнaлнaтa
xyдoжecтвeнa aкaдeмия.
Toвa щe е пъpвaтa
пoдoбна paздялa зa мaйкa и дъщepя, кoитo имaт

cилна вpъзкa пoмeждy
cи. Знaeм, чe Mapтa Baчкoвa e във влoшeни oт-
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нoшeния c бaщaта на
Рада oт дeceтилeтия и
пoчти caмa e oтглeдaлa

нacлeдничкaтa cи.
Πpиятeлитe нa Baчкoвa ca кaтeгopични, чe
тя щe ce oбaждa пo пeт
пъти нa дeн нa Paдa, зa
дa e cигypнa, чe c нeя
вcичкo e нapeд нa дpyгия кpaй нa Eвpoпa.
Ha лeтищeтo млaдaтa
xyдoжничкa бe изпpaтeнa и oт бaбa cи
Cилвия – cъпpyгaтa нa
aктьopa Гpигop Baчкoв.
Mapтa cъc cигypнocт
e мнoгo тъжнa. Ho имa и
пoвoд зa paдocт, зaщoтo
тpъгнa нoвият ceзoн нa
„Oткpaднaт живoт”, в
кoйтo нeйнaтa героиня
cecтpa Жeкoвa пpoдължaвa дa yчacтвa.

Чyждeнeц yдapи щepкaтa нa Гaлa
22-гoдишнaтa дъщepя нa
вoдeщaтa Гaлa e пpeживялa дocтa нeпpиятeн инцидeнт
тoвa лятo. Mapи Бyдeвa e билa блъcнaтa oт ĸoлa. Tя личнo
cпoдeли „зaбaвнaтa“ иcтopия
oт лятoтo cи. Зa ĸъcмeт ce paзминa ocнoвнo c yплax.
Mapи peши дa изпитa
фeнoвeтe cи, зaдaвaйĸи им
cлeдния въпpoc: „Πoзнaйтe ĸoe
oт тpитe e иcтинa“.
Oпциитe зa oтгoвop бяxa:
„Toвa лятo бяx нa мope тpи ceдмици“, „Toвa лятo мe блъcнa
ĸoлa“ и „Toвa лятo нaй-нaĸpaя
ce нayчиx дa пия ĸaфe“.
Bepният oтгoвop в aнĸeтaтa
нa Mapи Бyдeвa e имeннo зa
ĸaтacтpoфaтa, ĸaтo мaлĸo cлeд
тoвa тя paзĸaзa и ĸaĸвo тoчнo
ce e cлyчилo.
„Oтидox нa мope eдвa зa

4-5 дeнa и
нeлeпoтo бeшe,
чe имeннo тaм
ce
cблъcĸax
c ĸoлaтa нa
eдин
пpиятнo
пoдпийнaл pycнaĸ…
или бeшe pyмънeц?!“,
зaпoчнa Mapи.
И пpoдължи:
„Иcтopиятa бeшe мнoгo
зaбaвнa. Toй
дaвaшe нaзaд
пpeд мидeнaтa
фepмa в Дълбoĸa (тaм e дocтa
cтpъмнo), a aз cи cтoяx дo
бaгaжниĸa нa ĸoлaтa и нeщo
oбяcнявax. И пpocтo ce чy „тyп”.
Aз мy cчyпиx пapĸтpoниĸa,
тoй ми пoдapи двe-тpи cини-

ни.“ Дъщepятa нa Гaлa дopи
ce пoшeгyвa, чe нeйни пpиятeли ca я пocъвeтвaли дa
xoди нaвcяĸъдe c ĸaмepa,
зaщoтo пocтoяннo й ce cлyчвaт дocтa нeлeпи нeщa.

Прозорец
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към света

Зеленото сърце на Париж

Трудно е да си представим запознанството
с Париж, без да опознаем парковете на града. Това ще ни помогне не само да се насладим на чистия въздух,
но и да научим повече
за френската история и
култура.
Особено красив кът
в Париж е Марсово поле, което се простира на
площ от 20 хектара.
През 1870 г. млад
офицер, син на дребен
търговец на вина, наречен Жозеф Жофр, защитавал града. Това било
по време на Френскопруската война, когато
никой не можел да разпознае в този обикновен 18-годишен младеж
бъдещия маршал на
Франция, един от найпротиворечивите и известни военни лидери
от началото на ХХ век.
Днес това време е минало, а конната статуя
на маршал Жофр стои
на входа на основаното от крал Луи XV през
1751 г. Военно училище в туристическия
център на френската
столица. Първоначално полето е било зеленчукова градина, но
с течение на времето
и след построяването
на Военното училище
се променил. Земеделското производство било заменено с военни
учения и паради, които му дават днешното
име - Марсово поле. На
практика сред засадените плодни дръвче-

ни на XVIII век е белязано от стремежа на човека да полети в небето. Тук естествоизпитателите правят първите
си плахи опити в аеронавтиката. Оттук излита към небето и един от
първите в историята на
човечеството контролиран балон на Франсоа Бланшар.
На 14 юли 1790 г.
тук за първи път е отпразнувана годишнината от превземането
на Бастилията. Но го-

Градините
Тюйлери
Днес паркът Тюйлери по нищо не напомня за огромната кариера за добив на глина,
която е била на това
място преди 400 години. На това място е бил
Марсово поле

Версай
дина по-късно зеленото поле на Марс се оцветява в алено – под
командването на кмета на Париж Жан-Силвен Байи са били разстреляни близо петдесет демонстранти, обявили се за свалянето
на краля. Началото на
ХIХ век променя отново
облика на парка. През
1833 г. местният жокейски клуб преобразува парижкото Марсово поле в хиподрум. А
Световното търговско

Булонският лес
та тук се е обучавал на
военна тактика и изкуство младият Наполеон Бонапарт, тогава кадет във Военното училище. През 1780 г., вече
парк, теренът се превърнал в място за публични събития. Началото на осемдесетте годи-

театър. От Айфеловата
кула се вижда ясно дизайнът на замисъла на
това прекрасно място
- с бягащи пътеки, кафенета, цветни лехи и
градини.

изложение в края на 19
век премахва конните
състезания и страстите
на феновете на конните
гонки. Днес на Марсово
поле се срещат красиви цветя и дървета. На
Марсово поле се намират Музикалното училище и Детският куклен

построен дворец за една от най-тайнствените
личности на Франция Екатерина Медичи. За
най-стар парк в града
се счита градината на
Тюйлери, заобикаляща
двореца от 16 век. Легенда разказва, че около двореца, скрита от
хорските очи, Екатерина е отглеждала определени растения заради техните добре познати отровни свойства. Днес това е голям и добре поддържан парк в най-добрите
традиции на френския
ландшафтен дизайн, с
големи сенчести алеи,
езера и копия на антични скулптури.
Градината Тюйлери
започва своята история през 16 век, когато
по заповед на френската кралица Екатерина
Медичи започва строителството на вече несъществуващия дворец
Тюйлери. Паркът е близо до Лувъра и се простира към площад „Конкорд”. През 1660 г. архитект Андре льо Нотр
започва реконструкция
на градините. Свързва
централния булевард
с Елисейските полета
(Шанз-Елизе). След реконструкцията си градините Тюйлери стават
модел за подражание
и пример за ландшафтен дизайн. Паркът е украсен със скулптури от
съвременни майстори.
Многобройни са фонтаните. Има и две езера.
Пешеходен мост на Сена свързва парка с музея „Орсе”.

Паркът Версай
Когато говорим за
класически френски
ландшафтен дизайн, ви-

наги посочваме парка
Версай. И въпреки че
технически той все още
е извън френската столица, би било несправедливо да го пропуснем. Паркът Версай е
"градина на ума" с математически коригирани пропорции и добре
планирани пътища. Те
са подредени по лъчите на слънцето, което излиза от центъра на терена, а не под
прав ъгъл до него, както традиционно се прави. Паркът изобилства
с очарователни горички с перфектно подрязани вековни липи, дъбове, кленове, кестени,
тополи
и
много други широколистни видове. В иглолистните
насаждения
доминират
смърч
и
тис. Общата
площ на цялата територия с градини, фонтани,
басейни, каскади, пещери, скулптури и изящни кралски
дворци е
повече от сто хектара.
Версайските градини са
облени в цветове през
цялата година. Архитектурният шедьовър на
арх Андре льо Нотр е
изпълнен с изящество
и цветове. Неговият
ансамбъл от дворец и
парк е щедро украсен
със статуи, представящи четирите годишни
времена. За фонтаните
и напояването на парка Версай са били използвани новости в хидротехническото строителство. Построена е
специална напоителна
система с вода от река
Сена. Величествени са
фонтаните "Аполон" и
"Латона", посветени на
Луи XIV и любящата му
майка. Тук в парка Версай е създаден през
1669 г. най-известният
в Средновековието зелен лабиринт. Негово-

то предназначение не
е било само да представлява препятствие
или ограда, а е отличителен белег на градината. Кралят исрено се
е забавлявал, скитайки
из сложните пасажи на
лабиринта.

Булонският лес
В туптящото сърце на
френската столица има
и истинска гора - Булонският лес. Този горски
парк (парк или гора,
наречете го както искате) е един от най-големите паркове в света
и играе ролята на белите дробове на града.
Принадлежащите му

облог с Мария-Антоанета. Над 900 работници, работили на три
смени, за да построят
за 90 дни елегантния и
компактен минизамък.
В непосредствена близост до него има езеро
с водни лилии и малка уединена изкуствена
пещера. През смутните
времена на Стогодишната война Булонският лес става убежище
и дом на голям брой
разбойници и крадци.
Нещата за гражданите
се усложнили дотам, че
около гората била построена каменна стена с порта, защитена
от охрана. Положени-

Градините на Тюйлери
846 дка гориста местност доставят непрекъснато кислород в атмосферата на големия
град. Булонските алеи
и поляни помнят дуели
и кралски лов, конна езда, разходки на високопоставени личности
и тайните убежища на
местния Робин Худ. Тук
са най-големите розови градини в Европа
с над 9000 вида рози.
Днес Булонският лес е
един от най-големите
паркове с езера, велосипедни и пешеходни
алеи, зоопарк и ботаническа градина. Основната атракция на парка е замъкът, в който Луи XIV е прекарал
медения си месец. Легендата разказва, че
паркът е бил изграден
около малък дворец,
построен за 3 месеца
от брата на Луи XVI в

ето се променя, когато крал Франсоа I построява ловна хижа
тук. След това започва
нерегламентиран добив на дървен материал и са построени павирани пътища през него.
В стремежа си за икономическа независимост
и подем Анри Наварски заповядва засаждането на 15 000 черничеви дървета в Булонския лес, за да стимулира автономно френско
производство на коприна. От 17 век паркът
се превръща в сцена
за дуели, а през XVIII
век става любимо място за разходки и срещи
на аристокрацията със
своите 30 км павирани
пътища и 14 км алеи и
горски пътечки.
Мая
КОНСТАНТИНОВА
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Два милиона
Не по-малко от два милиона в чужбина!
Те навярно тъгуват за родния кът –
на морето се виждат с теб, мила родино,
после бързо поемат обратния път.
Те по местоживеене днес не са тука,
тях комисии няма да ги преброят –
те са в странство и търсят житейска сполука
в чужда орбита западна те се въртят.
А кълнем се и вярваме, че ще ги върнем
под трицвета заветен, под български флаг…
Мила майчице, плачеш да си ги прегърнеш,
но преглъщай сълзи – няма кой, няма как.
Няма кой да ги върне! – в земицата бедна
ни поминък остана, ни истинска власт…
Кой се връща разрухата ни за да гледа,
за да стане по-беден дори и от нас?
Георги ДРАМБОЗОВ

О

гненият диск на
жаркото слънце вече е на
пладне. Жарките лъчи,
достигнали до земята,
трепкаха своя сребърен трепет на маранята… Навън от нийде
не се задаваха хладини. Ни облаче се мярка на небосклона, ни
ветрец. В този пустинно горещ ден само бай
Паско не търсеше сянка. Той се зададе откъм
близката до селото кория, в която бе подредил немалък пчелин и
си допълваше доходите като пенсионер. Беше тих и скромен човечец, но за хората изглеждаше малко чудноват.
Пролет, лято, есен, зима, през всички годишни времена облеклото
му бе еднакво. Големи
високи чепици, винаги с незавързани връзки, три четвърти дълги, ръчно плетени чо-
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„Ти целият скован от злоба си,
о, шумен и разблуден град”…
Хр. Смирненски

Поезия

Градът

Скован в асфалт, стомана и бетон,
задъхващ се сред лятната омара,
а в теб се ширят като по закон
апатия, престъпност и поквара.

Шумът във теб е пълен господар,
изригват децибели с гръмка мощ
от всяка дискотека или бар
без разлика на ден и късна нощ.

Виси над тебе тъмен облак-смог
над сгради към небето извисени
и взира се от горе Господ бог
към улиците прашни, окадени.

Зад зарешетени прозорци
и зад блиндирани врати
живеят твоите отроци
със потрошените мечти.
А хората едва поемат дъх,
че въздух чист у тебе не остана,
и замечтано гледат оня връх,
облечен във зелената премяна.

По тях сноват безбройни возила
четеме надписи на чужд език,
и бълват дим отровен, смъртоносен, не търсим даже правописна грешка.
животът ти е все на колела,
един живот напрегнат и несносен. Витрините блестят от красота
препълнени със стоки магазини,
Рекламата крещи със мощен вик
човекът в свойта вечна суета
от всеки ъгъл, улица, пресечка,
оглежда ги и тихо ги отмине.

Напразно се гордееш, че си град,
че властваш като Цезар над мнозина,
но ти вониш с душевната си смрад,
а трябваше да си като градина!
Емануил ТРИФОНОВ,
Генерал Тошево

Вечният опозиционер
рапи, вълнен панталон
от домашно тъкан плат,
шаячна връхна дрешка
и калпак от агнешка
кожа.
Бай Паско бе един
доста не само препатил, но и грамотен за
времето си човек. Тогава бях вече председател на селкоопа, обединяващ две села Сомовит
и Долни Вит. Отпреди
няколко месеца старият яйчар бай Иван замина по София при децата
си и оваканти яйчарското място. Гледайки задалата се картина през
прозореца на кабинета,
внезапно ме осени мисълта да предложа на
бай Паско да стане яйчар. Някога, преди години, той се е занимавал
с подобна дейност. Изпратих човек да го помоли да дойде при мен
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в кабинета за разговор.
Натрупаните на плещите му 60 години не му
пречеха да бъде точен
и да държи на дадената дума. В уречения час
през отворената врата
на кабинета се изправи
странната
фигура на
бай Паско.
- Здравей, другарю
председател. Заръчали сте да ви се обадя.
Ето ме.
- Бай Паско, здравей –
на свой ред дружелюбно и приветливо отговорих аз. – Семейството, децата зная, че са добре. Ти как си, най-вече
със здравето?
- Благодаря, засега не
мога да се оплача.
Предложих му работата, изясних същността на това какво очаквам
от него и се разбрахме
да си помисли, да се кон-

султира със семейството и да ми даде отговор.
За два дни бай Паско
си подготви документите. Всичко бе редовно, но свидетелството
за съдимост ме озадачи. От 1923 г. до момента имаше издадени девет присъди с реално
излежаване!
- Бай Паско, какво е
ставало с теб бе, човек?
Че ти през година-две
си се озовавал в дранголника.
- Ще ти обясня, другарю председател. Аз
през целия си живот
съм бил опозиция. Усетя ли, че някоя партия ще сечели изборите, агитирах и гласувах
против нея, защото не
й вярвам. Няколко дни
преди деня на изборите
вземах си храна, облекло и изчезвах от село-

то. Криех се из горите,
из лозята. Не можех да
остана в селото, защото
не можех да мълча, говорех, и то все против
партията, която се очакваше да спечели. Полицията ме прибираше и
по няколко бързи процедури ме осъждаха.
Както виждате, присъдите са за малки срокове, по няколко месеца,
най-много година.
- Как малки, тази от
1950-а е за осем години? – повиших глас аз.
- Така е. Тя е най-заслужена. Бяхме организация – да вдигнем крановете в пристанището
във въздуха, да запалим
цистерните с петрола,
да взривим жп линията
и какви ли още не дивотии. Но ни разкриха и
ни лепнаха бая годинки.
- А бой ял ли си? Биеха ли? – закачливо запитах аз.
- Преди Девети много
бой съм ял. Но след Де-

Четиво с продължение

Романът на моя живот

На тези години е
смешно да мисля за
бъдещето. Разтоварвам и подреждам багажа на миналото, за
да разбера къде съм
в настоящето. И като
че ли все пак мечтая за
бъдещето, скришом…
Да си спомняш, сигурно е удоволствие,
но и проклятие. Безброй образи, думи,
случки и емоции нахлуват у мен.
Мери ми липсва…
Пусто ми е. Трябваше да мине известно

Притеснен от здравословното състояние на Стефан Данаилов, позвъних
в болницата да му пожелая скорошно оздравяване. С него „Пенсионери” е
приятел за дълъг път. Гостувал е на
страниците ни многократно. Читателите го обичат, в което го уверих
за пореден път. Зарадва се от проявеното внимание. Когато предложих да
публикуваме откъси от неговата художествена биография „Романът на
моя живот”, превърнал се в събитие
не само за любителите на театралната сцена и киното, буквално разпореди: „Карай, печатай! Къде у пенсионерите пари за книги! Приемете го като подарък от мен, Ламбо, за връстниците ми!...”
Благодарих от името на цялата ни
аудитория, убеден, че всеки ще изпита приятни минути, съпреживявайки откровено споделените случки от
детството до наши дни на българския
Ален Делон, както го наричаха френвреме от смъртта й, за
да напиша тези редове.
Страхувах се, че спомените ще ме потиснат. Не
е лесно да останеш с тях,
те са като призраци.
Отдавна ме канят да
напиша книга за моя

ски и италиански критици. Друг е въпросът, че според мен доста е спорно
кой от двамата е по-добър, има повече роли и е участвал в повече филми с изключително широк спектър –
криминални, исторически, комедийни. От модерна гледна точка в сериала „На всеки километър” Данаилов,
едва 26-годишен, е първият екшън герой на родината.
В откъсите ще срещнете имената
на десетки наши изключителни таланти, някои преселили се в отвъдното, с
които Ламбо не само си е партнирал
професионално, но е имал и близки, дори интимни отношения.
Моята лична препоръка е: за да не
пропуснете нито една част от четивото с продължение, абонирайте се за
цялата идна година! Кампанията ще
стартира на 15 октомври. Това ще е
най-добрият вариант за вас и е израз
на доверие към нашия екип.
С уважение!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

живот. Дълго отлагах,
защото смятах, че има
достатъчно време пред
мен.
Обръщам се назад едва днес, на 75 години –
за да подредя мислите
си. Виждам, че не мога

да се сърдя на живота
си. Той ме е радвал и натъжавал, карал ме е да
се усмихвам.
Много от историите,
разказвани за мен през
годините, са по-различни от истината, която

вети не са ме бутнали и
с пръст.
- Лъжеш, бай Паско,
не може да не си ял бой
и след Девети септември. Ами сигурно те е
страх да си признаеш.
- Не ме е страх – с половин уста отговаряше
вечният опозиционер.
На другия ден бай
Паско тръгна с един голям кошник из селото
и всеки ден събираше
яйца от личните стопанства на съселяните си.
Отлично се справяше.
Пролетно време пък записваше хора от селото, които желаят да закупят малки пилета или
патки, и ги доставяше от
люпилните на Централния кооперативен съюз. За опозиционните
си настроения отдавна
беше забравил и живееше нормален човешки
живот.
Петко ЯКОВ,
с. Сомовит,
обл. Плевен

1

На разходка с мама, татко и сестра ми Роси
стои зад тях. Някои са
ме белязали, другите
съм забравил.
Може да звучи като клише, но мисля,
че съм успешен човек.
Честен, открит и весел.
Благодарен съм и не
скривам радостта си от
добрата дума.
Не съм плейбой,
макар че и така ме наричаха. Аз просто ха-

ресвам и обичам жените.
Понякога нарочно
дразня тези, които ме
предизвикват. Правя
го майсторски, все пак
съм добър актьор.
Никога не съм живял с мисълта, че светът е мой.
Вие знаете кой стои
зад този разказ.
Следва
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2.X. - 8.X.2019 г.

Съобщение

Академичното ръководство на „Национален
български университет - трета възраст“ ви кани
на тържествено откриване на четвъртата по ред
учебна година. 8.Х.2019 г. от 14:00 ч., Културен център „Средец“, София, ул. „Кракра“ 2А
За тържественото откриване на учебната година е поканен президентът на Република България Румен Радев. Темата на беседата е: „Ролята
на физикалната и рехабилитационна медицина
за укрепване на здравето и подобряване на начина на живот на възрастните хора“.
Лектор – д-р Георги Давидов, управител на
Болница за продължително лечение и рехабилитация-Банкя към ВМА. Ще има програма на
естрадни състави! Вход свободен!

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

0885/335852 - продавам косачка „Garden“, мотофреза на колела, почти
нов двигател - 550 лв., София
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 - търся жена асистент за гледане на
възрастен човек
0888/808583 - купувам

стари немски велосипеди
„Мифа“ или „Диамант“
0884/594427 - Венева,
търся подарък стара работеща прахосмукачка
0889/464586 - купувам
запазена отоплителна печка тип „Пернишка“
0894/646586 - купувам
неограничено количество
руска и съветска художествена литература от времето на революцията, Отечествената война и до наши дни в български превод. Моля, изпращайте опис на книгите и цената на
адрес: 4349 с. Дъбене, обл.
Пловдивска, Митьо Цанев
Митев; продавам нова, неползвана немска пишеща
машина - ЛАТИНИЦА

Скръбна вест
На 84-годишна
възраст почина поетът

Любомир Левчев

Народен деятел на изкуството и културата.
Роден на 29 април 1935 г. в
Троян. Завършва гимназия
в София и висше образование в Софийския университет „Климент Охридски“.
Първата му книга „Звездите са мои“ е издадена
през 1957 г., а общо 58 негови книги са преведени в 36 страни. Автор на три романа и на сценарии за филми.
Талантлив поет, Левчев заема и редица обществени постове по времето на социализма.
Работи в Радио София и вестник „Литературен
фронт“. От 1972 до 1975 г. е заместник-председател на НС на Отечествения фронт. Зам.-министър
на културата. Председател е на Съюза на българските писатели от 1979 до 1988 г.
Левчев е част от близкото обкръжение на Тодор Живков. Член е на Президиума на НС на ОФ,
на Световния съвет на мира и на Европейската
академия за наука и изкуство. От 1991 г. е собственик на издателска къща „Орфей“.
Поклон пред паметта на поета и общественика!
Вестник „Пенсионери”

Възпоминание
На 30 септември 2019 г.
се навършиха
11 години
от внезапната смърт на
скъпия съпруг, баща и дядо

д-р Петър Стоименов
Петров

Роден в с. Царацово. Работил като зъболекар
във Военна болница – Пловдив
Скъпи татко,
Ти остави светла диря в сърцата ни и честен
път, по който да вървим в живота.
Останаха ни спомените, голямата мъка и
вечната ни обич. Почивай в мир.
От семейството

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 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса
на редакцията или на ръка. В пощенския запис да
бъде обозначено и името на човека, за когото е
предназначена честитката или възпоминанието.
Желателно е снимките да бъдат оригинални, а
електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Важно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“ и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

In memoriam
На 83-годишна
възраст почина
професор

Юлиан
Вучков

Български есеист,
публицист, театрален,
литературен и телевизионен теоретик, критик и доктор на науките.
Професор Вучков е
създал няколко телевизионни предавания, в които е бил коментатор и водещ. Автор на около 150 публикации в печата и на повече от 20 книги в областта на художествената култура и етиката.
Поклон пред паметта на войнстващия изобличител на недъзите на обществото и непримирим борец за истината, на човека, защитил
същината на професията журналист!
Вестник „Пенсионери”

Скръбна вест
На 26 септември
ненавършил
84 години
ПОЧИНА
електроинженер

Цоню Стоянов
Бърборков
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Съобщения

15.10.1935 – 26.9.2019
Роден и израсъл в
село Балван, община
Велико Търново.
Завършил електроинженерство в МЕИ – София.
Целият му трудов живот преминава в предприятията в София и страната.
Дългогодишен секретар на софийския клуб по
родознание и краезнание при БГФ „Родознание”.
През целия си живот бе привърженик на идеите
на Българския земеделски съюз.
Дългогодишен председател на Балванското
землячество в София и член на Културния клуб
на великотърновци в столицата.
Добър съпруг, грижовен баща и обичан дядо.
Завинаги ще запазим добрите спомени за неговата човечност, доброта и любов към България.
Спи спокойно вечния си сън!
Поклон пред светлата му памет!
От семейството,
другари и приятели

имоти

0896379999 - продава узаконен вилен имот
от 1,2 дка и вила 45 кв. м
в с.Герман, район Панчарево, местността Терасите. Ток, вода. Цена 75 000
евро.
0888/803836 - продавам 10 дка земя край главен път Хасково - Маказа
0894/646586 - продавам двустаен монолитен
апартамент на четвъртия
етаж, в перлата на Родопите - Баните, Смолянско,
или заменям за хубава селска къща с баня и тоалетна
0988/845735 - търся
жилище в София или околностите
0888/038036 - продавам 10 дка земеделска земя - обработена
0884/411758 - продавам двуетажна къща с гараж и 2 дка градина - 5000
лв., с. Нова Върбовка, общ.
Стражица
0878/370590 - изгодно
продава имот в с. Оряхово, общ. Любимец, каменна къща с голям двор, на
брега на микроязовир
0885/945153 - изгодно
се продава стара къща в
с. Полковник Серафимово,
Смолянско - 27 хил. лв., с 5
стаи, на два етажа по 90 кв.
м, двор 1500 кв. м
0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 ,
0886/401737 - продавам
едностаен, с гараж в жк
"Люлин 3" - София, навън
цялата сграда е санирана
с 10 см стиропор, а отвъ-

тре: преустроен в двустаен
и облепен с дърво. Температурата винаги е 18о. Има
връзка с всички превозни
средства и с метро наблизо. От източната страна е
красив парк. 20 години без
ремонт!
0893/852626 - къща
на два етажа, в с. Винарово, Видинско, има ток, вода и стопански сгради 700 кв. м, 8000 лв.
0897/828531 - продава
къща в центъра на с. Пешаково - 12 км от Видин, с 3
стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански
постройки
0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор 6-а категория земя, равно
място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с. Девенци,
общ. Червен бряг, обл. Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи
до трети етаж - в София.
Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София.
Има ток, вода, двор 850 кв.
м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава
къща в с. Огнен, 110 кв. м,
двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с
ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г.
- за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско

Скръбна вест
На 21 септември
почина

Илия Димитров Минев
(Балкана)

на 88 г.
(8.2.1931 - 21.9.2019)
Роден и израснал в с. Самоводене, общ. Велико Търново.
Завършва мъжката гимназия
"Св. св. Кирил и Методий" във
В. Търново и Търговската академия в Свищов. Трудовата му дейност преминава като зам.-директор
на млекоцентралата във В. Търново и като дългогодишен директор на предприятието за цветни
метали в с. Самоводене "Дервент".
През целия си живот остава привърженик на
социалистическите идеи. Добър съпруг и грижовен баща. Животът му беше изпълнен с достойнство, човеколюбие и почтеност. НИКОГА НЯМА ДА
ТЕ ЗАБРАВИМ! Почивай в мир!
От семейството и приятели

2
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лУНЕН
калЕНдаР

2 ОкТОмВри, 5 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа В
сТрЕлЕЦ
Особено важно е да си планирате нещата – трябва да действате
организирано и благоразумно. Ако
не спазите този момент, ще трябва
да се задоволявате с дреболиите и
да разчитате на милостта на съдбата.
3 ОкТОмВри, 6 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
Ще успеете, ако не да намерите
общ език с вашите съюзници, то поне
да ги накарате да се вслушат във вашите съвети и мнение. Вие имате таланта да убеждавате, заради това нещата ще тръгнат във вярната посока.
4 ОкТОмВри, 7 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В кОЗирОг
Обърнете внимание на здравето
си, което сте занемарили. Макар че
авторитетът сред вашите близки не е
на нужната висота, то скоро ще успеете да уровновесите положението.
5 ОкТОмВри, 8 лУНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, лУНа В
кОЗирОг
По-лесно ще намерите общ език
с представителите на своя, а не противоположния пол. Не давайте обещания, които трудно ще изпълните.
Предстои ви приятно пътува в мечтана от вас посока.
6 ОкТОмВри, 9 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа В
кОЗирОг
Няма да имате сериозни разногласия с близките си, а децата ви ще
се обръщат към вас за така нужните им съвети. Що се отнаося да сферата на интимните отношения, бъдете внимателни: мимолетно увлечение може да доведе до сериозни
неприятности.
7 ОкТОмВри, 10 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа, лУНа ВъВ
ВОДОлЕй
Трябва да действате, а не да чакате! Проявете инициатива. През почивните дни ще си поемете въздух,
за да можете отново да се хвърлите
в морето на задачите.
8 ОкТОмВри, 11 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа лУНа,
лУНа ВъВ ВОДОлЕй
Ще ви трябва известно време, за
да прецените хората около себе си.
Важно е да не вярвате на всичко, което ви казват – само ако внимателно
проучите обстановката, ще получите
неоспорими факти.
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Български

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

На 3.10.2019 година
нашият татко и дядо

СТАМО СТАМОВ

навършва
90 гОДиНи
Един истински
и всеотдаен човек.
Да ни е жив и здрав!
Честит рожден ден!
с много обич от семейството

ЗаПОЗнайте се

0886/427030 - самостоятелен мъж на възраст и без
ангажименти - 78/165/75, няма здравословни проблеми,
с гарсониера и автомобил,
търси интелигентна дама за
запознанство и евентуално
приятелство, да е на подходяща възраст, която самата
тя да определи.
0876/762262 - търся
връзка с г-жа Величка Андонова от София, написала
статията „Не сме слугини“,
поместена в бр. 36 на в. „Пенсионери“, неженен, сериозен мъж. nasko62@abv.bg
0894/526888 - мъж на 69
г./168 см търси жена от 55 до
69 г., без ангажименти, да е
от София и околностите, за
сериозна връзка. Без есемеси и кликване!
0897/702155 - Антонов,
76 г./170 см/70 кг, желае сериозно запознанство с дама
на подходяща възраст, която е от Варна, Търговище и
В. Търново
0887/979530 - 72 г./165
см/70 кг, неженен, търся
жена, за която парите не са
всичко. Да има сериозно отношение към семейството
0895/677064 - 55/180/85,
ерген, завършил съм семинария. Търся сериозна жена,
с дом, за да живея при нея
0897/426906 - софиянец
търси слаба жена до 65 г. за
съвместен живот
0876/600382 - 73 г./173
см/78 кг. Приятно симпатичен пенсионер, разведен, от
Пловдивска област, изклю-

чително честен, точен, чистоплътен, с много добродетели, търся другарче сърдечно и да не е алчна. Живеене - където предложи
другарчето. До 75 кг
0886/150703 - военен
пенсионер от Сливен - непушач, сам, желае запознанство с жена до 70 г.
0893/558487 - вдовец на
70 г./169 см/75 кг, търси за
съжителство жена от 67 до
72 г., да е от Североизточна
България от областите Търговище, Русе, Добрич, Шумен, Варна
0877/420319 - 77 г./163
см/65 кг. Не пуша, не пия,
търся жена от 70 до 77 г. от
гр. Перник
0899/162664 - търся запознанство с мъж от София
- 75-80 г.
0889/204146 - 63 г./175
см/80 кг, търся отговорна
жена за сериозна връзка,
от 60 до 66 г., която да живее при мен в гр. Априлци,
Ловешка обл.
090/363904 - осигурен
вдовец от София, на 56 г.,
търси другарка за старини
0876/046466 - вдовица
на 77 г. търси господин от
77 до 85 г. за спокойни старини - при него
0886/589453 - възпитан
пенсионер очаква жената
мечта. С леко предимство е
Северна България
0889/174615 - жена на 75
г./165 см/70 кг търси мъж от
Пловдив до 76 г./175 см/100
кг. Може да е от Асеновград,
Коматево, Хисаря, с кола. Да
не пие, да не пуши, да е образован, домошар, жилищно и
финансово осигурен
0879/986067,

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (2.X.- 8.X.2019 Г.)
ОВЕН - В началото на
периода е изключително важно да си поставяте реални цели. Възползвайте
се от предоставените ви улеснения от страна на приятел.
ТЕлЕЦ - Направете
съзнателни усилия да
подобрите комуникацията си с младите представители от семейството. Вслушвайте се в техните съвети относно
здравето ви.
БлиЗНаЦи - Насочете
се към осъществяването на някои нови контакти с хора, с които не сте имали възможност да комуникирате. Отдайте се на развлечения
и грижи за здравето.
рак - Нужно е да създадете отлична основа за приятелство, но също така
и за взаимна помощ. Не давайте израз на чувствата си, особено ако искате да постигнете
конкретни резултати.

лъВ - Постарайте се
да предвидите някои
разходи, но действайте с допустими методи. Здравословни проблеми ще бъдат
породени от напрежение – старайте се да го туширате.
ДЕВа - Около средата на
периода е повече от задължително да проявите
умереност в материален план.
Опитайте се да не налагате мнението си с крамоли.
ВЕЗНи - Ако виждате,
че от отсрещната страна не получавате нужното разбиране и ентусиазъм, не
настоявайте. В края на седмицата ще се наблюдава леко напрежение.
скОрПиОН - При всяко положение ще ощетите близките и интимната
ви половинка, ако се отдадете
на ангажиментите си. Опитайте се да разпределите времето
си рационално.

Съобщения

сТрЕлЕЦ – В почивните дни разрешавайте
възникналите проблеми в личния ви живот без каквото и да е било отлагане. Постарайте се да бъдете добре осведомени.
кОЗирОг - За да не бъдете наранени от недоброжелатели, вслушайте се
в съветите на близките си. Задължително е да приемате допълнително витамини.
ВОДОлЕй - За да можете да се справите
с лекото неразположение, което ви създава дискомфорт в последно време,
посетете личния си лекар. Не
се натоварвайте с чужди проблеми.
риБи - Още с настъпването на новата седмица се постарайте да се адаптирате към особеностите, които
ви налага този период от живота ви. Погрижете се обезателно
за здравето си.

дЖЕСИка

На 8 октомври
нашият
читател,
приятел, целогодишен
абонат от 30 години насам, човекът, неуморно трудил се на добруджанска земя и спомогнал за разпространението на правдивото
слово на вестник „Пенсионери”

МАРИН АНДРЕЕВ
КОЛЕВ

от с. Гурково,
обл. Добрич,
навършва
80 гОДиНи
Пожелаваме му все така да държи високо знамето на истината, да продължава да бъде пример
за трудолюбие, честност, почтеност и
бащинска обич към своите потомци!
Нека здравето да не му изневерява още
дълги години и да се радва на обичта
на деца, внуци и правнуци, както и на
нашата искрена любов и приятелство!
За много години, бай Марине, и наздраве!
с обич: екипът на вестник „Пенсионери”
02/9273932 - 72 г. инвалид
търси подобен за съжителство и взаимопомощ
0876/212235 - търся човек с главно Ч, за да теглим
заедно талигата на живота.
Полът и годините нямат значение. Важно е разбирателството
0894/202602 - 71 г./175
см/70 кг, не пие и не пуши,
търси жена за съжителство
или брак
02/4690408 - учител от
София, пенсионер, свободен, без „опашки“, търси себеподобна дама от 75 г. нагоре. Да се обаждат дами, които са самотни и искат да им
се усмихне щастието!
0897/735261 - 68 г./170
см/70 кг, търся сериозна жена за съжителство при нея от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к. 1577,
- 70 г., образована, очаква
писмено предложение от
свободен заможен мъж
0876/928763 - търся самотна вдовица, при която
да живея
0894/960290 - вдовица

на 69 г./160 см/66 кг, благородна, обича домашния
уют, желае запознанство с
мъж на подходяща възраст,
за да споделят старините си
заедно при него. Да е от Пловдивския регион!
0897/270599 - на 69 г.
съм. Търся мъж пенсионер,
от 65 до 75 г., висок над 170
см, без дом, да живее при
мен на село
0894/768863 - приема
без ангажименти бездомна
здрава дама от 64 до 75 г.
за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и весел човек
0893/995492,
0895/245207 - пенсионер
търси свободна жена, също пенсионер, без проблеми, с добър характер,
милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна, учтива, тиха и
разбрана. Да е със собствен дом, честна, без задкулисно лицемерие, независимо с какво образование,
от село или град
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160

времетО
в сряда слънчевото време ще продължи да ни радва с приятни, почти летни температури, които
ще се движат в интервала 12-27 градуса. От четвъртък обаче ще започне промяна на времето, като облачността ще се увеличи, но температурите
ще останат същите. в петък се очакват валежи и
рязко спадане на температурите, които през деня ще достигнат 15 градуса, а сутринта ще са съвсем есенни – само 9 градуса. в събота валежите постепенно ще спират, но температурите ще продължат да се понижават. в неделя ще има разкъсана облачност и ниски температури – сутрин 6, а
през деня едва 13 градуса. лошото и студено време
ще продължи и в неделя и понеделник. вторник също ще посрещнем с облачност и температури от
5 до 12 градуса.

БиОПрОгнОЗа

Очакваната динамична промяна на метеорологичните показатели в края на тази седмица може
да провокира зачестяване на оплакванията от болки и чувство за скованост в ставите при страдащи
от артроза и артрит. на тях народните лечители
препоръчват налагане на болните стави със свинска мас, към която са прибавени счукани на ситно
зрънца черен пипер и/или скилидки чесън. в дните
с повишена слънчева активност е възможно да зачестят пристъпите от главоболие, гадене и повръщане при хора с мигрена.
Д-р иван сТОЯНОВ

магнитни бури - 5, 6. X.

2.X. - 8.X.2019 г.

Съобщение

На 18 октомври,
петък, в с. Подем,
обл. Плевен, в сградата на кметството
– в клуба на пенсионера, ще се проведе среща на екипа
на в. „Пенсионери”
с неговите абонати,
приятели и почитатели. срещата ще
бъде от 11 ч.
Заповядайте да
обсъдим наболелите
пенсионерски проблеми. Ще присъства главният редактор на вестника г-н
Петьо Дафинкичев.
Очакваме
присъствие от другите населени места,
но с предварително обаждане на тел.
0887665086 - иво ангелов.
см/85 кг, търси вдовица или
разведена от 61 до 63 г.
1113 софия, п. к. 73 - 68
г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна,
търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества, аналогични на нейните

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

5 октомври 2019,
19:48:20 ч. - първа четвърт. За да смъкнете 1-2
кг, трябва да започнете
диетата от този час и да
продължите на сокове и
течности до същия час на
следващия ден.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
Èçäàòåëñêà êúùà
“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð
ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

Зам. главен редактор
Êðèñòèíà ÄÎÁÐÅÂÀ
Äåæóðåí ðåäàêòîð

Уляна ПЕТкОВа

Коректор
Надка АНГЕЛОВА
Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:

маргарита лозанова (отг. ред.),
Наталия генадиева, соня Вълкова,
Уляна Петкова, Христо Цеков,
Цветан илиев, иван Васев,
иво ангелов (сътрудник)
Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëîçåíåö”,
óë. “Êðèâîëàê” 48,
âõ. Â, ïàðòåðà
Òåë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà,
02/865-21-93 - ãë. ðåäàêòîð
pensioneribg@àbv.bg
www.pensioneri-bg.com
Çà êîðåñïîíäåíöèÿ:
Ñîôèÿ 1000, ï.ê. 870
Ðåêëàìà
ìîá. òåë. 088870-30-43
Безплатни
юридически консултации
само за абонати.
Ïðèåìíî âðåìå
ïîíåäåëíèê è âòîðíèê
îò 13 äî 15 ÷àñà
Материалите не се хоноруват,
рецензират и връщат. Всеки
автор и рекламодател носи
лична отговорност за своите
публикации. Ползват се и
текстове от интернет.
Êàòàëîæåí íîìåð 552
ISSN 1311 - 2082
ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

2.X. - 8.X.2019 г.

Проблеми

Баба удушвачка
застава пред съда

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе в съда обвинителен
акт срещу 68-годишната
Веска Хаджиева,
която през януари т.г. удушила
73-годишния си
съпруг в семейната къща в пловдивското село
Труд.
Веска и съпругът й Костадин
били във влошени отношения от
години. Те живеели в една къща, но
на различни етажи и с отделни домакинства. На 13 януари станал скандал между тях
заради ключовете, които жената не можела да
си намери.
73-годишният мъж
грабнал дървен налъм

и посегнал да я удари.
Веска вдигнала ръката си, за да се предпази, а Костадин изпуснал

налъма, който счупил
огледалото, частите от
което наранили краката
му. Последвало боричкане, при което двамата
паднали на пода в банята. 68-годишната съпруга успяла да хване мъжа

Задържаха извършители
на жестоко престъпление
Разкрити и задържани са извършителите на
жестоко убийство в Добрич. Това са двама младежи на 18 и 19 години. Те са арестувани и привлечени като обвиняеми.
Жертвата е 41-годишният Диян Д. от Добрич.
Той работел и живеел в Германия, но често се
прибирал в родината. Тогава ползвал услугите
на единия от арестуваните - 18-годишния Румен
Л., който го возел с колата си.
Тялото на Диян Д. е открито случайно в землището край добричкото село Котленци. Близките му подали сигнал за изчезването му в ОД
на МВР в Добрич.
Според събраните доказателства 18-годишният Румен К. е съучастник в убийството на Диян Д.
Вторият задържан е пристигнал с полет от Великобритания на летище Варна. Това е 19-годишният Шенер Р., който също е заподозрян като
съучастник.
Резултатите от извършената аутопсия са показали, че смъртта на Диян Д. е настъпила от нанесени множество прободни рани – около 14. Действията по разследването продължават.
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Български

си за врата с двете ръце,
започнала да го стиска
силно, докато в един момент той престанал да
диша. Жената забърсала с кърпа банята, поставила я в найлонова
торба и я изхвърлила в
контейнера за смет заедно с налъмите.
На следващия ден отишла на работа. Същия
ден приятели
на Костадин
го потърсили
и го открили
мъртъв в банята. Те подали сигнал в полицията.
Спрямо
68-годишната
пенсионерка
е с взета мярка за неотклонение задържане
под стажа. Тя ще остане в ареста. Обвинена е
в умишлено убийство, а
по закон предвиденото
наказание е от 10 до 20
години затвор.

Конфликти

Подозират трета жертва Крими
хроника

Роднини на
мистериозно починала жена подозират, че е станала трета жертва на убийците
от Негован. Цветанка Стоянчева
била на 85 години. Тя живеела в
столичния квартал „Гео Милев”.
Стоянчева държала у дома 70 000 евро от продадена земя. Апартаментът, в който живеела, бил продаден на Петър Петров от Радомир, а пълномощник бил Пламен Шляпашки.
Шляпашки е един от двамата обвиняеми за жестокото убийство на мъж и жена в София, чиито тела бяха намерени край Негован.
„При плащане на тока на апартамента разбрахме, че всъщност той е продаден”, разказва дъщерята на починалата.
„Майка ми се запознава с Пламен Шляпашки посредством моята голяма сестра. Двамата са били
колеги в Техническия университет. Споменала, че
имат нужда от боядисване и го наемат като бояджия,
за да ремонтира жилището на майка ни. Постепенно той се внедрява между тях и изведнъж парите
изчезват. Впоследствие се оказа и че апартаментът
е продаден”, казва още дъщерята на починалата.

Скандал с предсрочно
освободен чужденец

Апелативният съд в София освободи предсрочно австралийския
гражданин Джок Полфрийман, осъден за убийството на Андрей Монов.
Тричленен състав с председател Калин Калпакчиев и членове Весислава Иванова и
Виолета е взел
това решение.
Полфрийман
беше осъден на
20 г. затвор, от
които е излежал
12. Случаят предизвика силен
обществен отзвук и негодувание от действията на съдиите. Съдът отново върна чужденеца в затвора. Той
убил с нож в сърцето български гражданин и посегнал на друг по хулигански подбуди. Убийството на Андрей Монов е извършено през 2007

г. на площад "Света Неделя" в София.
Смъртта му настъпва след нанесен с
нож удар в гръдния кош.
Андрей Монов е син на Аксения
и Христо Монови. Майка му е нотариус, а баща му - психолог. Христо
Монов е бил зам.председател на
Държавната агенция за закрила на
детето и депутат
в 42-ото Народно
събрание, където е председател
на парламентарната комисия по
въпросите на децата, младежта и
спорта.
Джок Полфрийман е от Сидни, Австралия, и е бил в
България четири пъти. Майка му по
професия е зъболекар и бивш общински съветник, а баща му е патолог.

Задигнаха Запали се лечебният Момиченце
250 м кабели център в Първомай пострада
в детска
градина

Задигнаха 250 метра от тролейбусната мрежа в Русе. Освен откраднатите медни проводници повредени са и
част от електрическите стълбове. Крадците опитали да изкопаят и подземен
проводник, но не успели.
„Този участък беше повреден. Тролеи не се движеха. Бяхме спрели тока

в района. Това е помогнало на крадците. Те са отворили захранващите кутии,
видели са, че ножовете са разединени, и са действали”, разказа Александър Георгиев, директор на „Общински
транспорт - Русе”.

Изгоряха вторият етаж
и покривът на сградата на
лечебния център в Първомай. Четири пожарни са се
борили със стихията. Пострадали няма.
Огън е лумнал вечерта и
е обхванал върха на сградата. По време на инциден-
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та в центъра не е имало
хора. Според първоначалните данни пожарът е възникнал в микробус, паркиран до сградата.
От него огънят се прехвърля на стрехата на сградата. Площта е около 300
кв. м.

Необезопасен рафт от
шкаф паднал и прерязал
част от пръстите на 2-годишно момиченце в детска градина в София. Директорката на градината не
e съобщила за инцидента
на работодателя си - Столичната община.
Инцидентът станал в
151-ва детска градина на
улица „Оборище”. Част от
пръстчетата на момиченцето буквално са отрязани.
Родителите на детето са
категорични, че ще търсят
правата си в съда.

Жена падна от блок
Млада жена падна от терасата на пететажен блок
в центъра на Пазарджик.
Инцидентът е станал на
ул. „Есперанто“. Състоянието на пострадалата е критично и е била откарана
от екип на Спешна помощ
в областната болница. По
първоначални данни става
въпрос за битов инцидент.
Мъж се самоуби
Мъж скочил от жилищен
блок в Благоевград. Това е
62-годишният Георги Близнаков - шеф на Дупнишката
популярна каса, която нашумя заради измами, завлекли общо 216 души. Той
и неговата съпруга Ивона
бяха дадени на съд за незаконни банкови сделки.
Гърци печелят от
нелегална телевизия
Над 6,5 млн. евро за 4 години изкараха двама гърци, въртейки нелегална телевизия от офис в Петрич.
Групировката им предлагала услугите си у нас,
Гърция, Италия, Холандия,
Франция и Германия.
Двамата имали и 2 счетоводни къщи, също намиращи се в Петрич. Започнало разследване, което обединило няколко държави.
Погват сводници
Жена на 59 г. е задържана в полицейска акция. Тя
е от Шумен и е отведена в
полицейското управление в
града. Установено било, че
склонява към проституция
или блудствени действия
36-годишна местна жителка.
Специализираният наказателен съд определи
най-тежката мярка за неотклонение задържане под
стража и на трима обвинени за участие в организирана престъпна група за
трафик на жени с цел сексуална експлоатация в България, Германия и Австрия.
Обвинените са задържани
при съвместни действия
по разследването на Специализираната прокуратура и ГДБОП в Бургаско, Ямболско, Силистра и София.
Опит за подкуп
на полицаи
Жена на 36-годишна
възраст от Димитровград
е задържана за 24 часа след
опит за подкуп на служители на РУ - Димитровград.
При извършена проверка на лек автомобил служители са установили, че е неправоспособна и управлява след употреба на алкохол. При констатирането
на нарушенията тя е хвърлила три банкноти по 20 лева в служебния автомобил
за „почерпка“ и връщане
на свалените регистрационни номера.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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В аптеката:
- За мен ето това лекарство!
- Заповядайте!
- А защо е в капсули?
- За многократна
употреба.

Потъва кораб в
бурно море. Капитанът дава необходимите разпореждания, но
пътниците се страхуват да се прехвърлят
в спасителните лодки. Тогава капитанът
минава лично до всеки пътник, казва им по
нещо и всички се втурват към лодките. Капитанът и помощник-капитанът се качват последни, след което помощникът пита:
- А какво им казахте, че всички ви послушаха?
- Към всеки с различен подход. На немците им казах, че това е
заповед, на американците - че е патриотично, на японците - че повишава потентността, а
на българите - че е забранено.

кЕФ: Возя се на самолет.
КОФТИ: Има повреда.
КЕФ: Имам парашут!
КОФТИ: Не работи!
КЕФ: Имам резервен!
КОФТИ: И той не работи!
КЕФ: Возя се в мерцедес!
КОФТИ: За болницата!
КЕФ: Докторът каза,
че ще живея!
КОФТИ: САМО… 3
МИНУТИ!

В градския съд:
- Господине, защо
ограбихте банката?
- Те започнаха първи!

- кaк успя дa свършиш толковa много
глупости зa един ден?
- Стaнaх рaно…

В канада на зависимите от социалните
мрежи им предоставят
безплатна почивка на
Малдивите, за да осъзнаят прелестите на реалния свят.
- Канада, искам граж-

данство!


списък със задачи за
утре:
1. Да купя 4 малки живи прасенца.
2. Да напиша с маркер
на гърба им: 1, 2, 3 и 5.
3. Да ги пусна в метрото.
4. Да гледам как се
лута охраната, търсейки
номер 4.

Отива един българин
в тоалетната на ресторант в Италия.
Чука
на
първата врата и чува:
„Уно моменто.“
Чука
на
втората: „Уно
моменто.“
Чука и на
третата: „Уно
моменто.“
И казва:
- Уно моменто, ама
ще се изпусна на цименто!…

междуселски автобус. Баба сяда
зад шофьора
и поръчва:
- Момче,
да се обадиш,
когато стигнем до Попица!
- Бъди спокойна, бабо!
Автобусът се кламбичка час, два, три… По
едно време бабата побутва шофьора:
- Много ли има още до
Попица?
Шофьорът с ужас разбира, че е забравил. Тегли наум една, върти волана, кара
петдесет километра в обратната посока.
- Ето ти,
бабо, Попица. Слизай!
- Ама аз
не съм за
Попица!
-?
- Дъщеря ми
каза, като я наближим, да си изпия хапчето!

Влиза секретарка при
шефа и казва:
- От днес искам запла-
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та 1200 лева и четири почивни дни в седмицата!
Шефът с ирония пита:
- И кой ти каза, че това може да стане?
- Гинекологът и адвокатът!…

Твоят айфон 6 истински ли е?
- Да.
- Я го огъни!

Британски учени са
доказали, че лежането
сутрин в затоплено лег-

ло е полезно за здравето.

2030 година. НАСА
открива първия в историята ресторант на Луната. Един от посетителите пише в книгата за
гости:

„Храната е добра, обслужването също,

Смях от сърце

но липсва атмосфера...“

извънземни кацат на
една бензиностанция и
едното отива до едната
колонка и пита:
- Извинете, на коя планета сме? - никакъв отговор и то пак попитало:
- Извинете, на коя планета сме? - и пак никакъв
отговор.
То ядосано отишло
при другото извънземно и му
разправя:
- Абе тоя е много надут, бре! И
другото отговаря:
- Е к‘во нема да
е надут, и аз да си
го омотая 5-6 пъти около кръста и
си го завра в ухото, и аз ше съм надут.

- Защо се опитахте да откраднете тоалетната хартия?
- Аз не съм се опитвал
да я открадна. Щях да я
платя по-късно.
- И нямахте 1 лв., за
да я платите?
- Не!
Нямах
време
да я платя…

стои
виетнамец пред
порта с
надпис
„Зло куче“. В него се борят две
силни
чувства
- страх и
глад.

москва, 2015
г о д и на. Шофьор набива рязко спирачки пред пешеходец, който се кани да
пресича. Показва глава
през прозореца и любезно му казва:
- Уважаеми, пресичайте, а аз ще
запаля

цигара и ще
ви изчакам.
Пешеходецът също
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така любезно му отвръща:
- Ооо, уважаеми, не се
притеснявайте, аз съвсем не бързам!
На близка пейка две
бабички си говорят:
- Виж, Марфа, колко
любе зни станаха всички след въвеждането на
свободната продажба на
оръжие!



Задача:
Пепа имала 18 марса и 4 сникърса. Изяла
7 марса и 2 сникърса.
Останалите 11 марса и
2 сникърса разменила
за 10 баунтита и 3 туикса. Продала 10-те баунтита и с тях си купила 3 бигмака.
В задачата се пита:
защо, по дяволите, Пе-

В салон за красота:
- Ще искам маникюр
като на Бритни Спиърс,
прическа като на Анджелина Джоли, педикюр като на Наоми Кембъл…
- А лицето като на Жерар Депардийо ли да го
оставим?

кръщават мъж около
40-те… По едно време
отчето вика:
- Повтори три пъти
„Отричам се от Сатаната!“
А мъжът:
- Отче, ти кръщаваш
ли ме, или ме развеждаш?!

Жена умира внезапно и отива при св. Петър. Той започва да я
разпитва:
- Пушила ли си на Земята?
- Не, никога!
- А алкохол пила ли си?
- Ами… само на сватбата половин чашка
шампанско. Това е за целия ми живот!
- По мъже ходила ли
си?
- Никога. Съпругът ми
беше първи и последен.
Свети Петър записва
всичко в тетрадката и накрая казал:
- След около половин
час ще ти поникнат крила… да не се плашиш.
Жената възкликнала
щастлива:
- Ще ставам ангел?
- Не! Патка си била… патка ще си
останеш!

В края на третия сезон на сериала „С*ксът и
градът“ главната актриса започна да осъзнава, че градът не
е толкова голям.

- микровълновата
работи ли?
- Като часовник!
- Ама нещо не тръгва?
- Нали ти казвам, работи като часовник, само гледаме часа на нея…

па носи впит клин?!

Широко разпространеното мнение, че
в днешно време всичко
поскъпва, се оказва не
съвсем вярно. Например в сферата на наемните убийства цената е
значително по-ниска.

- Защо в Гърция има
толкова много философи?
- А ти гръцките жени
виждал ли си?…

Философия - не
виждам, не чувам, умрял съм!

Някакъв така се напил, че го взели за мъртъв. Събужда се сутринта в моргата, сяда, оглежда се - непознато
място.
Санитарят го гледа,
вкаменил се от страх.
Нашият го забелязва и
му казва:
- Добро утро!
- Какво добро утро
бе, пич?! Това е моргата!
- Ми гутен морген, тогава!

скоро във фейсбук
ще има статус: „Бременна съм“… Харесай да го
родя… Коментирай да
направя аборт… Сподели, ако мислиш, че
си баща!

към края на купона решили да се позабавляват с двама доста пийнали от една компания и им подарили 2
секскукли. На другия
ден се срещнали двамата и единият казал:
- Каква беше тази жена?! Снощи като ме ядоса… бой… бой…, а тя
нито дума не обели.
А другият му отвърнал:
- Това нищо не е! Моята посегнах и успях да
я ударя само веднъж.
Като рече сссс… и излетя през прозореца!
Вещица, ти казвам, голяма вещица!
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Хумор

Иде бялата лястовица!

Пенсионерски митинг
Ах, каква е тази врява?
Кой там вдига гюрултия?
На какво ли се надява
старческата глезотия!
Малко ли им са парите,
та на нас си го изкарват?
Нека да си броят дните,
нека да се разтоварват!
Всеки ден им е подарък
и това не им ли стига?!
Вместо да са благодарни,
мрънкат като дечурлига!
Младен КОТИН
Призив към здравното министерство
Искаме да се ваксинираме,
когато ще ядем – да не
умираме.
По времето на прехода
Никнеха една след друга партия –
сега повечето останаха на хартия.
Вътрешнопартийна
демокрация
След дебата разреши-

Лекарският съюз
бие тревога – всяка година по петстотин доктори напускат страната! Отиват да си изкарват хляба (и сиренето,
и маслото, и уискито, и
шампанското, и шатобриана за двама) в Германия, Англия, Белгия,
Дания… Сега и Дубай,
и Абу Даби ги примамват със заплати, каквито тук родните медици не смеят и да сънуват, нищо че сънищата трудно се контролират. Във Франция също ги чакат с отворени
обятия. Там се търсят
анестезиолози, кардиолози, психиатри, педиатри… Та в Лекарския съюз сериозно са
обезпокоени. Спокойно, господа! Място за
паника няма! Предлагам ви да поразсъждаваме трезво.

ЕПИГРАМИ
ха спора –
останаха два файтона
хора.
Отколешна традиция
Постоянно богатее нашият елит,
а народът линее и е пред
фалит.
Пенсионерски апел
към правителството
- Стига вече с вашите
драми!
Нищо не остана, всички
сме обрани!

Грешката
на управниците
Нещата у нас все по-лоши стават.
Народът загива лекаполека,
вместо да го нахранят,
му дават
нова клинична пътека!
Депутатски неволи
От решенията им ни
дойде до гуша –
едни вестник четат,
други дремят.

Във Франция може и
да имат нужда от анестезиолози, но на нас за
какво са ни?! Анестезиологът приспива
пациента преди операцията, нали така? Така! Е, кой в
България смее да
легне на операционната
маса, като
знае колко
ще му струва това удоволствие?
Само богати
индивиди, които, след като
са богати и имат
нужда от операция, ще идат да
си се оперират
било във Франция, било
в Германия, било в Израел. Тъй че анестезиолози не ни трябват, да заминават!
Кардиолози? Тия бяха

по сърдечните болести,
нали така? За какво са
ни и те?! Животът у нас
е такъв, че българинът от ден на ден става все по-безсърдечен и по-безсърдечен. При това положение за какво са
ни сърдечни доктори? Да заминават и те!
Психиатри
пък съвсем не
ни трябват.
Още Ботев
е казал, че
свестните
у нас считат за луди. А понеже свестни
тук вече не останаха, следователно
нямаме и луди! Да зами-на-ват!
Педиатри? При нашата демографска криза и
трима педиатри да ос-

Изборни
прозрения
Мнение по въпроса

И в профил, и в анфас
изборите са маскарадни.
Всеки от народа глас
гледа да открадне.

Снимките на кандидатите

Те пак са наредени
като тикви на плет.
Народът според мене
ще стане разноглед.

Бащина заръка

Сине, не стой далеч
от изборния гювеч!

Извод

От споровете бурни
едно е най-сигурно:
Празни фурни –
празни урни!
Турхан РАСИЕВ

Слави БОРИСОВ

танат, пак ще са ни
много!
Някой вероятно ще
каже: добре де, ние
съвсем ли без лекари
ще останем и като останем, кой ще ни лекува, ако случайно се
разболеем?
Няма страшно, няма да останем съвсем без лекари! Я колко емигранти минават
ежедневно границата! Те уж са сирийци,
обаче повечето от тях
са суданци, нигерийци, мароканци, афганистанци, ганайци…
Е, не може между тях
да няма шамани, знахари, билколечители, калолечители, магьосници и чакръкчии! Те ще ни лекуват.
А казват, че някъде
из Лудогорието и бяла лястовица щяла да
се появи тия дни. Това
предсказала тамошна
врачка.
Димитър БЕЖАНСКИ

А. СТАНКУЛОВ
Днес го гласуват – народа не слушат,
а утре отново пак го
променят!
Новите демократи
Докарахте я вече дотам
с това: „Времето е наше!”.
Унищожихте всичко без
срам,
а което остана, стана
ваше!
Димитър КАНДЕВ,
Варна

Що така? Еми така!

Жените обичали
простите неща в живота. Като например
мъжете. Мъжете пък
обичали лесните неща в живота. Като например жените.

Фармацевт с два-

2.X. - 8.X.2019 г.

десетгодишен стаж
при посещение в Египет случайно разчел
текст от XXVI в. пр. н. е.

Когато жена купува
чорапи, се интересува
от каква материя са,
избеляват ли от пране,
къде са произведени.
Мъжете по навик само

ги помирисват.

Липсата на "вървежни" чалготеки в
Лондон е отказала
Валери Божинов от
трансфер в Уест Хем.

Уважаеми дами,
добре е да знаете,
че на шоколадите
"Milka" кравата не е
сложена за украса, а
за предупреждение…

Kак се нарича циганин, който харесва
стари вещи?
РомАнтик

Колко интересни
са децата - да сложи
през**ватив в джоба
на баща си, само и
само да отвлече вниманието на родителите от неприятните въпроси за училище.

Всички, когато си
купуват лекарства,
питат кога ще се из-

лекуват. Само българите питат дали могат да пият и алкохол
с тях.

Едно време е имало всичко, щом всички приказки започват
с „Имало едно време...”.

Смъртта идва при
нас с качулка и коса,
а при комарите по
боксерки, потник и с
вестник в ръка.

Най-много чревни
инфекции се получават от: "Какво ще му
стане в хладилника?"

Жена и закон не
могат да съществуват само с един член.

Защо квантовите
физици не ги бива в
секса?
Ами защото, когато
намерят подходящата поза, не могат да
улучат момента, а когато улучат момента,
не могат да намерят
позата!
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