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СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

България е на първо място по
ниски пенсии в ЕС. Сумата, която получават възрастните у нас,
е средно 125 евро на месец. Това
става ясно от анализ на руското
издание euromag.ru., което прави
класация на държавите в Европа
по показател обезщетение за положен труд.
на стр. 2

'Среáро в косите, песен в душите
Çдравната реôорма ñметки без крúчмар

край морето на Áургас'

на стр. 6 и 27

Ñ îðúæèå Ïåòêîâäåí
ñðåùó
Áåðëèíñêèÿ
êîíãðåñ
14 окТоМВри

140 години от
кресненско-разложкото
въстание

Петковден е празник в чест на светицата Петка, наречена
още Българска. тя живяла в края на Х и началото на ХІ век. Покровителка е на брака и плодовитостта.

на стр. 13

на стр. 11

По стара българска традиция от последните десетина
години реформите
в публичните сфери не се правят въз
основа на обществен диалог, а на база обществено недоволство.
Нормалният подход би бил прави-

телството да седне на една маса със
заинтересованите
страни и да постигне консенсус за необходимите стъпки,
като по този начин
се постигне съгласие за дългосрочни
и последователни
промени.

на стр. 3

Стремя се да
бъда себе си
гост на вестника актрисата неда сПасОва

- Неда, с какво сериалът „откраднат живот” приковава вниманието на зрителите
пред телевизионния екран и защо предизвиква интереса им?
- Струва ми се, че темата за лекарите е една
от най-важните не само за българското общество, но и в световен мащаб.
на стр. 22

Важно уточнение! Приказна градина
Зачестиха сигналите, че в много клонове на родината не са започнали в срок абонаментната кампания за 2019 г. с обяснението: „не сме получили каталога с цените.“ лично се свързах с „Български пощи“. началникът на търговския отдел г-жа каньова ме увери, че от 3 октомври нито един гражданин, желаещ да получава „Пенсионери – За вашето
здраве“ в дома си или в който и да е населен пункт
на страната, не бива да се връща. дадени са строги
указания там, където каталогът се е забавил, да
бъде снет и размножен работен вариант от електронния им сайт. и добави, че ако предоставим
данни къде не се изпълняват съвестно задълженията, ще има наказание…
Проверих как стоят нещата в столицата. Пожелах да абонирам в Централната поща свой роднина в село Чупрене, Белоградчишко. нямаше проблем. само отговарящата за разпространението
на печата попита защо нашите хора така бързат.
спонтанно реагирах: „Понеже ни обичат.“ После
обясних, че първите, изпратили копие от квитанцията, имат най-голям шанс в томболата за цветния стенен календар. не е без значение и фактът, че
повечето българи сега вземат пенсиите си.
ако някъде постъпят с вас не така, както са
длъжни да го сторят, покажете тази публикация
и ни се обадете в редакцията.
Петьо ДафиНкиЧЕВ

на стр. 5
на стр. 20
Абонаментна кампания
2019

Търкаш ли билетче, брат,
шансът е съвсем нищожен.
С „Пенсионери“ си богат,
тук късметът е възможен!
Абонирай се и знай с тебе той ще е докрай!

абонирайте се във всички
пощенски станции на страната
Цена За Цяла гОдина - 30 лв.

1 месец
3 лв.

2 месеца 3 месеца 6 месеца
5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

каТалоЖЕН №552

2

2

Законът
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Над 1500 души
Кой плаща за асансьор с недостигащ стаж

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Редовна читателка на
в. “Пенсионери” от Карнобат, която не си съобщава името, ни пише
загрижено писмо:
„Живея в 8-етажна сграда. Моят апартамент е на втория
етаж. Асансьорът на
етажа е заключен и не го
ползвам. Аз живея сама.
Имам доста спорни въпроси с домоуправителя - първо не се правят
редовни общи събрания
и не се стига до протоколирани решения. Налагат се лични мнения
на домоуправителя, за
които аз мисля, че не са
законосъобразни.”
Въпреки че въпросите обхващат целия Закон за управление на
етажната собственост в
сила от 1.5.2009 г., обнародван в ДВ., бр. 6 от
23 януари 2009 г., ще отговоря на някои от тях
схематично, тъй като
не познавам конкретния случай и не мога
да кажа дали решенията
на домоуправителя или
на общото събрание са
незаконосъобразни.
По първия въпрос –
трябва ли да плащам
за асансьора?
Веднага отговарям.
Ако асансьорът не се
ползва от живущите
на първия и на втория
етаж, по решение на общото събрание не следва да плащате такса за
ползването и поддър-

жането му.
Как да се определят финансовите средства за вътрешна поддръжка - по броя на
живущите или по броя
на апартаментите?
Въпросът ви е доста неясен. Най-добре е
средствата, събирани от
управата на блока, да се
изчисляват въз основа
на притежаваните идеални части от сградата,
посочени в нотариалния акт. Може и по броя
на живущите в отделните апартаменти. Това го
решава общото събрание на собствениците в
сградата.
„Налагаше се да
направя почистване на комините на
2,4,6,8 етаж, понеже
при мен бяха много
запушени. Заплатила
съм на майстора, който ги отпуши, но домоуправителят и касиерът не ми признаха разходите - пра-

вилно ли постъпиха?”
Ако не сте представили документ, от който да е видно колко и
на кого сте платили за
извършената работа по
поддържането на комините, които очевидно са
общи части на сградата, то двете длъжностни лица правилно не са
ви възстановили сумата.
Трябва да докажете направените от вас разходи. Ако сте представили
надлежни платежни документи, те са длъжни
да ви платят.
Накрая госпожата
пита за какво време
се избират домоуправителите и ако им се
заплаща, длъжни ли са
да попълват декларация за получения хонорар.
Всеки
български
гражданин следва да попълва данъчна декларация и да декларира получените през изтеклата година доходи – в слу-

чая хонорари. Процедурата по избор на дом
съвет, домоуправител и
т.н. е подробно описана в ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА
СОБСТВЕНОСТ, в сила от
1.5.2009 г., обн. ДВ, бр. 6
от 23 януари 2009 г., изм.
ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм. ДВ, бр.
8 от 25 януари 2011 г.,
изм. ДВ., бр. 57 от 26 юли
2011 г., изм. ДВ., бр. 82
от 26 октомври 2012 г.,
изм. ДВ, бр. 66 от 26 юли
2013 г., изм. ДВ, бр. 98 от
28 ноември 2014 г., изм.
и доп. ДВ, бр. 26 от 1 април 2016 г., изм. ДВ, бр.
43. Общото събрание се
свиква най-малко един
път в годината. В закона подробно е описано
как става това. Тъй като въпросите касаят голям кръг проблеми, във
вестника е невъзможно
да им се отговори изчерпателно. Освен това няма как да се произнасяме по казуси, с които документално не сме
запознати. Затова препращам госпожата към
закона, а така също и посочвам, че коментари
по горния закон и Правилника за приложението му има в достъпна
популярна информация
и е добре всеки живущ
и ползващ имот в етажна собственост да се запознае с нея.

Общо 1538 осигурени
лица са се възползвали
от законодателната възможност да закупят недостигащ стаж до 5 години през първите шест месеца на 2018 г. Това показват данните на Националния осигурителен
институт (НОИ) за зачетените осигурителни периоди срещу заплащане за полугодието. Част
от тях са го направили,
за да успеят да изпълнят
условията за натрупани
периоди в осигуряване
при пенсиониране. Други
пък са платили за времето на обучението си във
висше учебно заведение, след като са преценили, че общият осигурителен стаж,
който предстои да натрупат, няма да им бъде достатъчен при излизането
им в пенсия. Приходите
от внесените осигурителни вноски за закупен стаж
за периода са общо 4,86
млн. лв.
До края на юни т.г. е
отпусната пенсия на 1241
лица, които са закупили
осигурителен стаж до 5
години и/или са внесли
за своя сметка осигурителни вноски за следва-

Най-ниските Внасянето на осигурителни вноски
пенсии в ЕС ще се установява служебно

От стр. 1
На опашката по най-ниски доходи след нас се
нарежда Румъния със 175 евро на месец за хората в третата възраст. На трето място в незавидната класация е Литва с 222 евро, следвана от Естония с 232 евро и Латвия с 304 евро. На 10-о място
е Чехия, където пенсионерите получават половината от заплатата си, която е средно 1000 евро. С
малко по-високи пенсии са португалците, които
взимат около 54% от месечното си възнаграждение - повече от 500 евро. Във Финландия

месечният доход на бабите и дядовците е 58,4%

от заплатата, която средно е около 3700 евро,
но от тази сума трябва да се приспаднат данъци
и други плащания. Словенците пък могат да разчитат на 62% от дохода си в активната възраст.
Средната заплата там също надхвърля 1000 евро. Пенсията в Турция е 64,5 % от възнаграждението, което средно е около 900 евро.
Възрастните в Италия пък получават 65% от
средна заплата от 2,3 хил. евро. На следващата
позиция е Австрия, където

средното възнаграждение е в размер на 2,7 хил. евро,

а пенсията е 77% от него. Испания е сред трите водещи страни по високи доходи за хората в
третата възраст. Държавата им осигурява пенсия
в размер на 81% от заплатата, която средно е 2,2
хил. евро. В Люксембург пък възрастните имат
право да очакват плащания в размер на 87% от
предишните им заплати, които са средно 4,3 хил.
евро. Най-голям дял от заплатата си - 96%, получават бабите и дядовците в Гърция, или около 2100 евро.
Руският анализ е изготвен във връзка с предстоящата реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране. Пенсията в момента там е 40% от заплатата.

По силата на промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
внасянето на осигурителни вноски за
недостигащ стаж при пенсиониране
ще се установява служебно, без да е
необходимо представянето на съответните платежни документи от гражданите.
Необходимите данни ще се вземат
от информационната система на Националния осигурителен институт. По
този начин се намалява административната тежест за гражданите, като съ-

щевременно ще се предотвратят възможностите за злоупотреби.
Предвидени са и разпоредби, с които се преустановява възможността
банките да правят удръжки от недължими или неправилно преведени суми за пенсии за погасяване на задължения на пенсионерите към тях.
С приетите промени разпоредбите
на наредбата се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила
от 1 януари 2018 г.

Студент на 82 години

Най-възрастният
студент в СУ "Свети Климент Охридски" е 82-годишният Петър Шойлев. Роден е в София,
но от 10 години живее
в Лондон при сина си.
Преди 3 години обаче
решил да завърши магистратура в родния си
град.
Така пенсионерът се
озовал във Факултета
по журналистика и масови комуникации на
Алма матер. Сега Шойлев вече е завършил
своята магистратура и
взе дипломата си.
"Нищо не ми пречи.
Мои познати ми казаха, че има такава въз-

можност и аз отидох да
проверя как става. Когато попитах дали мога на тази възраст да
следвам, ми казаха, че

няма проблем. И се записах", разказва Петър
Шойлев, който има ди-

нето си. Средният брой
на месеците, които не са
им достигали, е 21,74.
Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са регламентирани в чл. 9а от Кодекса
за социално осигуряване
(КСО). Първата от тях дава право на осигурените
лица да закупят времето
на обучението си за завършено висше и полувисше образование или
времето на докторантура. Те могат да направят
това по всяко време, като този стаж може да бъде
използв а н
както
за набиране
на общото
количество
осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, така и за преизчисление на
вече отпусната пенсия. В
този случай закупеният осигурителен стаж се
удостоверява единствено с удостоверение, което се издава от контролните органи на НОИ на
база внесените осигурителни вноски или чрез наличните данни в Регистъра на осигурените лица.
Вторият вариант за
придобиване срещу заплащане е приложим
за лицата, които са навършили необходимата
възраст за пенсиониране по условията на трета категория труд, но не
са изпълнили условията за необходимия осигурителен стаж. Те могат да закупят до 5 години от недостигащите им
периоди, като впоследствие това закупуване се
удостоверява единствено с данните за внесени осигурителни вноски
в Регистъра на осигурените лица.
пломи за инженер,
икономист и за външна търговия.
Състудентите му в
София са на възраст
между 22 и 26 години.
"Мога да кажа, че са
симпатични млади хора. Много трудно ми
беше да се състезавам
с тях, но те ме приеха
като равен и не са ме
подценявали", споделя дипломираният магистър по журналистика.
По думите му усещането е било все едно вчера е бил на студентската банка. Но
признава, че е имало
моменти, в които му е
било трудно.
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1,4 млн. българи нито работят, нито се регистрират КРАТКИ

Недостигът на работна
ръка на българския пазар
на труда е един от факторите, които оказват негативен ефект върху развитието на производството
и икономическия растеж в
страната ни. На този фон
1,4 млн. българи нито работят, нито са регистрирани в бюрата по труда. Това показват данни, представени от Българската
стопанска камара. Според
експертите все по-често работодатели от един
и същ отрасъл се конку-

Х

рират при наемане на работници. Тази тенденция
се задълбочава през последните няколко години
и е характерна за всички
държави в Европейския
съюз (ЕС).
Пътищата за преодоляване на недостига на работна сила са различни и
зависят от икономическото и социалното развитие на отделните държави, обясняват още от Съюза на българския бизнес.
По данни на Националния статистически инсти-

ранителните продукти, стоките
и услугите са най-евтини в България в сравнение с останалите
членки на Европейския съюз, съобщава анализ на Евростат за 2017 година.
В страната ни се предлагат на най-ниски цени дрехи, обувки, отопление, електричество, вода, здравеопазване, образование, транспорт, горивата, алкохол и цигари.
Най-скъпите държави в Евросъюза са
Дания и Люксембург. Жителите на Копенхаген дават най-много пари за хра-

тут (НСИ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в
страната ни се наблюдава устойчива тенденция
за увеличаване
на заетостта и
намаляване на
безработицата.
Данните на Евростат за първото
тримесечие на 2018
г. показват, че равнището на безработица средно за 28-те членки на ЕС е
7%. На този фон равнище-

на, ресторанти и хотели. Люксембург е
страната с най-високи разходи за жилищата. Ирландия пък е най-скъпата държава в ЕС по отношение на алкохола и
тютюневите изделия.
Резултатите изглеждат странно на
фона на многобройните сигнали, подавани от българи в чужбина. Най-честите примери в нашите
медии за стоки, които са по-евтини в
страни от Европейския съюз спрямо
България, са свързани с горивата, храните, отоплението и електричеството.

Ñ наé-евтини
храни ñме в ÅÑ

то на безработица в България по данни на Агенцията по заетостта е 5,7%. Същевременно се наблюдава
изключително високо ниво
на неактивни лица на възраст от 15 до 64 г. в страната ни, които по различни
причини не работят.
Публикуваният от МТСП
кратък анализ на пазара на
труда за юни 2018 г. показва, че по данни на НСИ броят на неактивните лица е
1 337 300, а броят на обезкуражените лица през същия период е 91 600.
На практика българската икономика е лишена от

Çдравната реôорма - ñметки без крúчмар
От стр. 1
Вместо това правителствата предпочитат да
изготвят реформата на
тъмно, да сондират общественото мнение, като
обявят отделни елементи, но не и цялата реформа, след което, отново на
тъмно, да направят някои козметични промени, така че поне някои
заинтересовани страни
да са доволни, като по този начин си спечелят частична обществена подкрепа. В крайна сметка се
оказва или че реформата не дава необходимия
резултат, защото например сметките не излизат,
или някой не е доволен
от нея и тя е отменена.
Накратко това е състоянието на публичното
здравеопазване, в което
от години парите не стигат и се правят реформи,
които си противоречат, а
се дават все повече пари
за все същите здравни
услуги, от които нито лекарите, нито пациентите
са доволни.
Последната идея за
реформа изтече неофициално по медиите, а до
официалното й представяне могат да се променят много елементи от
първоначалната идея.
Така например в началото стана ясно, че предлаганите промени не са
толкова за нов здравен
модел, а за осигуряване на повече пари за
болничната помощ, като се въведе задължителна допълнителна здравна (по-точно болнична)
застраховка.
По-късно се оказа, че
все още се обсъжда ва-

риант за увеличаване на
здравните осигуровки с
2 процентни пункта (както стана и през 2009 г.).
Докато и в двете предложения става въпрос за
увеличаване на разходите за пациентите, то
впоследствие стана ясно, че има и трето предложение, този път от министъра на финансите,
което предвижда избор
за осигурените лица къде да внасят цялата или
част от осигуровката си
– в частен осигурителен
фонд (каквито към мо-

мента няма) или в държавната НЗОК без допълнителна финансова тежест за пациентите.
Настоящото
предложение, за което има
най-много неофициална информация, предвижда въвеждане на допълнителна задължителна здравна застраховка
в размер на 12 лв. на
месец в застрахователно
дружество по избор на
осигуреното лице. Това
възлиза на допълнителни разходи за осигурените в размер на около
864 млн. лв.
Към тях се прибавя

и очаквано увеличение
на директните доплащания от пациентите за болнична помощ в размер на
около 40 млн. лв., което
увеличава общата сума до
около 900 млн. лв. В замяна на това застрахователите ще покриват разходите за болнично лечение
на стойност над 700 лв.
Все още не е ясно дали това означава, че средствата за болнична помощ
в системата ще се увеличат и ако да – с колко,
или означава, че ще се
запазят на същите нива,

но НЗОК ще може да използва освободения ресурс за някакви хипотетични към момента други
дейности, и ако да – какви и колко средства ще
насочи към тях.
Всичко това много напомня онзи филм на ужасите, който гледахме между 2009 и 2010 г., когато здравните осигуровки
бяха увеличени с 2 процентни пункта, приходите от които отлежаваха
по сметка на НЗОК в БНБ,
за да се използват за демонополизиране на системата.
В резултат на това през

двете години бяха натрупани резерви в размер на
около 890 млн. лв., които
просто бяха национализирани от тогавашното правителство, смазвайки бляна за конкуренция в сектора. Ефективно това увеличи разходите на НЗОК
през следващата година,
но без подобрение в качеството на здравеопазването. С какво сегашната ситуация е по-различна от тогава освен с това,
че се очаква да бъдат събрани 900 млн. лв. в рамките на една година вместо на две?
Докато правителството си е правило сметката,
че ще прехвърли част от
финансовата отговорност
върху здравно застрахователните дружества, се
оказа, че те не са наясно
с бъдещата си роля, още
по-малко с правата и задълженията си, но пък
за сметка на това никой
не ги е питал дали при
тези условия са съгласни да участват в схемата.
Изчисленията на Министерството на здравеопазването за 12 лв. на човек
застрахователна премия
са функция на сегашните
здравни застрахователни
премии, но по никакъв начин не отчитат рисковия
профил на застрахованите лица в момента и след
реформата. Най-фрапиращото е, че в сегашния вариант на застраховане не
се сключват договори с
пенсионери или такива
с тежки заболявания като злокачествени образувания, диабет, инфаркт и
др., докато в новия модел
именно за такива случаи
ще трябва да плащат за-

над 1 милион и 400 хиляди български граждани в
трудоспособна възраст,
които не са нито заети,
нито са регистрирани като безработни.
Българската стопанска камара е сериозно загрижена от посочените данни и от
непрекъснато задълбочаващата се криза с
кадрите за българската
икономика.
За да може страната ни
да бъде конкурентоспособна, за да има реален
ръст на производството и
повишаване на равнището
на доходите, е необходима
активна политика за привличане на работна сила
на българския трудов пазар. Тя трябва да е насочена както към трудово неактивните и обезкуражени
български граждани, така
и за привличане на кадри
от трети държави, които
със своите знания, професионален опит и трудови умения могат успешно
да работят в българските
предприятия.
страхователите.
Това означава, че застрахователната премия най-вероятно ще
е по-висока, но пък повисокият разход за пациентите трудно ще се
„продаде” на избирателите. Затова най-вероятно „реформата” ще
мине в този вариант, а
няколко години по-късно, като стане ясно, че
парите не стигат, ще се
увеличи застрахователната премия. Все пак тогава местните избори и
тези за Европейски парламент ще са преминали и общественият натиск ще е по-маловажен
за политиците.
Реално погледнато,
това, което се предлага в момента, не е реформа, а прекият резултат от лобистки натиск под мотото „здравеопазването в България е недофинансирано”. Напротив, има достатъчно средства, но те
се харчат неразумно –
като започнете от диспропорциите във възнагражденията между
медицинския персонал
в една болница и стигнете чак до обществените поръчки за доставка на консумативи
и злоупотребата с клиничните пътеки.
Наливането на още
пари в нереформиран
сектор с хронични проблеми с контрола както
върху качеството на извършените услуги, така
и върху необходимостта от тях, няма да реши
проблемите, просто ще
ги отложи във времето.

ВЕСТИ
Евро с надписи
на кирилица

Новите банкноти от
100 и 200 евро с надпис на
кирилица бяха показани
за първи път в централата на Европейската централна банка във Франкфурт. Те влизат в обращение от 28 май 2019 г.
Продават е-винетки

От общо 500 терминала в страната шофьорите
ще могат да закупят електронни винетки за следващата година.
Инфлацията
през август

Инфлацията в България е втората най-висока в ЕС през август, сочат данните на Евростат.
През миналия месец цените у нас са се увеличили с 3,7% спрямо август
миналата година. С по-висока инфлация в ЕС е само Румъния.
Военна служба

71% от българите искат военна служба, а 82%
са за възстановяване на
трудови войски, в които
неграмотните младежи
да се учат на труд и разум.
По-високи субсидии
Общините ще искат
увеличаване на субсидиите за капиталови разходи до 110 млн. лв., като 80
млн. лв. ще отидат само за
общинската пътна мрежа.
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аз изпратих Валери
симеонов в изпълнителната власт, за да работи
за стандарта, за пенсиите - това беше нашата
основна тема, а не да се
разхожда с шумомер в
ръка.
Волен сиДЕроВ
страницата подготви
Маргарита лозаноВа
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Политика
коментираме

Македония е на кръстопът
На референдума за
смяна на името на 30
септември Македония
бе изправена пред битка за европейското си
бъдеще. И независимо
че 91,3% от гласувалите подкрепиха споразумението на премиера
Зоран Заев с Гърция за
преименуване на страната на Северна Македония, избирателната
активност се оказа едва
36,5%, което е под необходимия праг от 50%

Той твърди, че е получил ясен мандат за смяна на името на страната
въпреки ниската избирателна активност. Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ
Христиан Мицковски
обаче контрира: ”Споразумението не получи
зелена светлина от хората, а сигнал за стоп.
Тези, които гласуваха
с „не”, и тези, които не
отидоха до урните, изпратиха най-силното
послание.”
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за успешно и призова
парламента да прокара
сделката с Атина. По
думите на еврокомисаря по разширяването Йоханес Хан вотът е
показал „широка подкрепа” за споразумението и за сближаването с
европейските и трансатлантическите институции. И допълва: ”Сега
очаквам всички политически лидери да уважат това решение и да
го придвижат напред
с максималните отговорност и единство
над партийните редици
в интерес на страната.”
От своя страна генералният секретар на НАТО
Йенс Столтенберг заяви, че Македония се намира пред „историческа възможност” и вратите на алианса са отворени.
Няколко седмици
преди
референдума заЗаев няма да подава оставка
падни лидери се изреза законова валидност
Каква е предлагана- диха да посещават Мана допитването. Това та алтернатива, не ста- кедония, поемайки ваозначава, че сделката ва напълно ясно. „Иска- жна роля в кампанията
за смяна на името, ко- ме да бъдем в Европей- с призива си към избиято ще сложи край на ския съюз и НАТО, но по рателите да подкрепят
спора с Атина и ще от- наши условия. Не иска- смяната на името.
вори пътя за Скопие ме да влизаме през задВ позицията на Микъм НАТО
нистери Европейството
ския съюз,
на външе в риск. А
ните радраматичботи на
ните обраБългати тепърва
рия се
предстоят.
казва:
Ниска”Граждата избираните имателна акха свобот и в н о с т , Противници на промяна на името
ден изкоято часбор
и
тично е поради бой- ната врата с наведени над 90% от гласуваликота от страна на опо- глави, а искаме да вле- те на този консултанентите на споразуме- зем изправени през па- тивен референдум занието, е удар по Заев радния вход”, обяснява явиха по категоричен
и по западните лиде- Владимир Кавадарков, начин желание страри, които изразиха сил- един от лидерите на де- ната да бъде част от
на подкрепа за сделка- монстрациите против европейската и еврота с надеждата, че то- споразумението.
атлантическата общва ще привлече МакеНиската избирател- ност. Техният глас е
дония в тяхната орбита. на активност на рефе- видим и ясен, поради
Сега следват напрегна- рендума носи риска което не може да бъде
ти моменти за бившата Македония да се пото- пренебрегнат. Време
югославска република, пи в още една полити- е целият политически
особено предвид ва- ческа криза. Предсроч- елит на нашата съседжния залог.
ни избори може да не ка да покаже зрялост и
Референдумът беше бъдат трагедия за пра- да намери път към рес консултативен харак- вителството, но кампа- шението на трудните
тер, което означава, че нията би била силно проблеми.” В българбитката ще се прехвър- поляризираща и опо- ската позиция се поли в парламента, който зицията би ескалира- сочва още, че залогът
трябва да прокара кон- ла противопоставяне- е бъдещето на Макеституционните проме- то си за сделката. Мал- дония и бъдещето на
ни с мнозинство от по- ко вероятно е ВМРО- всички нейни граждане две трети. Лагерът ДПМНЕ да спечели те- ни, затова губенето на
в подкрепа на спора- зи избори, но това ще време не е от полза низумението разполага с донесе степен на неси- то за страната, нито за
поддръжката на 71 де- гурност, която всички региона.
путати в 120-местния се опитват да избегнат.
Надеждата е, че за
законодателен орган.
Западът иска да има наклоняване на везниТака че ще се нуждае още една опора на Бал- те ще помогне натискът
от гласовете на поне каните, тъй като това е от западните партньооще 9. Заев призовава регион, в който Русия ри на Македония. Битопозиционната ВМРО- исторически има вли- ката за споразумението
ДПМНЕ да подкрепи яние. Непосредствено и за бъдещето на Макеспоразумението в пар- след обявяване на ре- дония не свършва с реламента и предупреж- зултатите от референ- ферендума, а тепърва
дава за предсрочни дума Европейският съ- започва.
Цветан ИЛИЕВ
избори, ако я блокира. юз обяви допитването

Общество

10.X. - 16.X.2018 г.

Държавна политика,
която да подобри живота
Държавният глава Румен Радев изпрати поздравителен адрес към хората от третата възраст по случай Международния ден на възрастните хора.
Той подчерта, че съществуването в
бедност, лишения и изолация е участ
за голяма част от възрастните хора
в България и те с право настояват за
дългосрочна държавна политика, която да подобри качеството на живота у нас.
„Моментните прояви на загриженост могат да бъдат временно решение на затрудненията, но не са в състояние да Ви гарантират сигурността,
която заслужавате. Убеден съм, че е
необходима промяна в нагласите за
мястото на възрастните хора в обществото. Съхраняването на Вашата активност трябва да се превърне в приоритет при формирането на социалната и здравната политика в бъдеще“,
посочва в адреса си Румен Радев. Според президента тенденцията на застаряване на населението изисква адекватни управленски решения днес.
Румен Радев отбелязва, че доверието помежду ни и споделянето на общи ценности изграждат единението,
от което се нуждаем, за да чувстваме
опората на цялото общество. „Следването на принципа за солидарност
не се изчерпва с начина, по който се
акумулират средствата за пенсионноосигурителната система в България.
Взаимното разбиране и подкрепа не

С

ъс скандал и фиаско приключи
срещата на майките на деца с увреждания с властта в Народното събрание. Присъстваха депутати от
всички групи, омбудсманът и трима министри - Бисер Петков,
Кирил Ананиев и Красимир Вълчев. След
час и половина спорове майките напуснаха
срещата в Партийния
дом предсрочно, след
като не получиха дата кога
ще е готов законът за хората с увреждания.
Те заявиха, че
почват
ефективни граждански
протести.
По думите
им управляващите изобщо не са наясно с това какво ще правят, как
ще се разпределят 150те милиона лева повече за хората с увреждания за 2019 година.
Ние не искаме сближаване на позициите
с вас, искаме реформа, заявиха майките.
Те попитаха кога парите ще следват детето, а
не документацията, защото нито един лев не
достига до тях. "Управляващите се хвалят,
че ще бъдат увеличени средствата, но как

се изчисляват в месечни вноски, те
са знак за осъзнаването ни като общност. Оздравяването и укрепването
на социалната тъкан започва с грижата за децата и възрастните хора“, пише в поздравлението си президентът.
„Международният ден на възрастните хора ни подсеща още нещо - благата дума и сърдечният жест на внимание са всичко, което очаквате от
най-близките си хора. Бъдете здрави
и се радвайте на достойни старини!“,
пожела президентът Румен Радев по
случай Международния ден на възрастните хора.

ще се разпределят, когато изтичат и няма реформа. Как може четирима министри да не
могат да седнат толкова време и да се разберат? Докога хората ще бъдат на дъното? Ако ГЕРБ не могат
един скромен ресурс
да разпределят ефективно, защо са тук?",
продължиха с въпросите майките.
Министър Петков ги
увери, че ще направи

от диалог, за да сближат позиции. "Ние не
искаме да си сближаваме позициите, ние искаме да си свършите
работата", провикнаха се майките. Майка
на момче в инвалидна
количка, с което беше
дошла в залата, се разплака от гняв и се провикна:
"Нашето търпение
отдавна свърши! 1 октомври мина, закон няма, нищо няма! Празни обещания,
23 години чакам!", разтрепера се жената през сълзи.
"Вие сте
като Алиса в страната на
чудесата", изригна емоционално
и омбудсманът
Мая Манолова.
"Случи се това, което
се опасявах, че ще се
случи", каза тя пред депутатите и министрите.
"Просто има едни заучени роли, които всеки
си следва.”
Тя отправи апел към
политиците и властта проблемът с исканията
на майките да не се политизира, да се обявят
срокове за готовността на закона и да не се
търсят аргументи "защо нещата не могат да
се случат", а да се намерят решенията.

Търпението
свърши

всичко възможно това да е през октомври
и проектът да може да
свари новата бюджетна процедура, от която зависи и финансовото му обезпечаване.
"Ние просто не искаме да присъстваме на
форум, на който вие
нямате реални стъпки, нямате готовност
със закон, който да ни
предложите." Зам.-шефката на социалната
комисия Светлана Ангелова ги призова да
останат и да не бягат
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Какво да очакваме от сегашното правителство? Конни състезания
край Исперих

Председателят на
МС Бойко Борисов не
се умори да убеждава
българския народ, че
правителството на ГЕРБ
има най-големи успехи
след 1989 г. досега. В резултат на тези „успехи”
няма пари за нищо! Внушава също така на народа, че неговото правителство е дало милиарди левове повече от
всички правителства
досега за здравеопазване, но резултати няма! Той самият не може
да си обясни защо няма
резултати.
Кой е виновен, че не
може да си обясни че
няма резултати? Този
извод какво говори - че
правителството му е неспособно да управлява.
Като не знае причините за лошите резултати,
той още по-малко знае

какво трябва да прави.
В държавните болници работят и частни такива и източват средствата на държавните болници, повечето
от които нямат пари за
заплати, натрупват големи задължения и са
пред фалит. Виновни няма!
Приоритет
на правителството
на ГЕРБ
е образован и е то. Над
250 000
деца не
ходят
на училище. След 10
години те ще са пълнолетни граждани на Република България и ще

са неграмотни и без
професия. Основателно възниква въпросът
- с какво ще живеят те?
Обществена тайна е, че
голяма част от работещите се осигуряват на
минималната работна
заплата и ще получават минимални пенсии.
С какво ще
живеят - отговор
няма. В
резултат от
всички
„големи успехи”,
България е
най-бедната страна в
Европа, на първо място
сме по корупция по етажите на властта, на вто-

Представяне на книга

Софиянецът от Силистра Георги Митев - Доростолски предста-

В

елинпелинското
село Равно поле има приказна
градина. Тук изработени от дърво, с красива подредба са наредени причудливи фигури, старинни предмети, беседки, кладенци, алпинеуми, заобиколени с множество
пъстри цветя. Това е
приказната градина на
семейство Васил и
Мария Стоилови. Всяко хрумване и изпълнение е тяхно, получил се е истински свят
на приказките.
Към техния многогодишен труд
се прибавят усилията и на
сина Иван,
на снахата
Юлиана и двете внучки
АнаМария и
Василена. Всъщност Васил и Мария имат и правнук от
внучката Ана-Мария –
Ивън, на четири годинки. Съпрузите са
на по 72 и 77 години,

ви третата си книга “Демократичен
роман - неземна любов”. Посветена на сина му
Кирил и внуците Джулия и Стефан. Водеща беше Веска Михайлова. Това е родният град на автора. Тук е завършил
средното си образование и известно време е бил
учител в Силистра.

ро сме по смъртност на
населението в света, бедните стават по-бедни,
богатите - по-богати!
В заключение не е
излишно да вмъкна изказването на голям европейски икономист,
участвал в предаването "Лице в лице": На въпрос на водещата след
колко години България
ще стигне средния стандарт на европейските държави, отговорът
беше: "Ако България се
развива със сегашните
темпове, а европейските нямат развитие, ще
ги стигнем след 90 г., а
ако имат 1% развитие,
ще ги стигнем след 240
г."! Как да не ни е драго
да плачем след такова
светло бъдеще в "близките" 100-200 години!
Димитър Великов,
Варна

Авторът подробно разкара
съдържанието на книгата, сюжета и защо я е написал. Изтъкна, че от 30 години няма
демокрация в България. Само
натрупване на капитала и разграбване на държавата.
Зададоха се много въпроси
и имаше изказвания. Накрая
авторът почерпи с чаша червено силистренско вино и лакомства.
Да пожелаем здраве и много творчески успехи на Георги Митев, както и да напише
втора и трета част на книгата.
Йорданка Жекова,
Силистра

И тази година в Исперих се проведе традиционният празник на града, в който бяха включени конни надбягвания и състезания по борба.
Те бяха организирани от община Исперих. Конните състезания се проведоха до МБАЛ в града
и бяха наблюдавани от над 2000 души от различни краища на страната.
Наградният фонд беше 7400 лв., а в хиподрума водиха оспорвана борба 70 коня от страната,
голяма част от които са елитни и техните жокеи
са получавали много награди от участия в различни състезания. Участниците се съревноваваха по трасето в пет гари и двуколки (рисаци).
В отделните гари победители станаха жокеите
Вальо Атанасов, Бахри Чакър, Ахмед Али Ибрям
в три гари. В най-дългото разстояние – петата
гара от 3200 метра (баша), участваха пет коня и
победител излезе кобилата Алоха със собственик кмета на Исперих Бейсим Руфат.
Жокей беше Ахмед Али Ибрям, който получи награда 1000 лв. от областния управител
Гюнай Хюсмен. Ездачите показаха своите умения и състезанията се превърнаха в хубав зрелищен празник.
Ангел Николов, гр. Исперих

Приказна градина
имат и дъщеря, от нея
още внуци и правнуче.
Богати на деца, внуци
и правнуци са Васил и
Мария, а тяхната приказна градина я знаят
от близо и далече. Идват тук да снимат за декор и среда на различни филми и клипове, за
илюстровани списания
или просто за спомен.
Тук всеки кът е част от
приказка, с приказни
герои и такива от дру-

ги светове, а също и с
характерни за Шопския
край. Двата символа на
Шоплука Пижо и Пендо са на почетно място,

изобразени в момент
на поздрав при тяхната добра среща.
Сладкодумни са Васил и Мария. С тях можеш да разговаряш с
часове, има какво да
научиш. За неуморния
им труд в градината, за
работата им – той като
шофьор на камиони, а
тя в някогашната „Верила”. Като млади рано се взели, той бил
на 21, а тя едва на 17.
Трябвало
да подпишат пред
родителите й, за да
искат разрешение
да се оженят. И днес
са заедно,
неуморно
работят в
градината, грижат
се за деца, внуци
и правнуци. Тя върти къщата,
той пазарува. А като си свърши работата, Мария
взима велосипеда и с
него обикаля селото –
до магазина, до пощата

да плати сметките или
до другия си имот. Вече е на години, но нито
ден не слиза от колелото. Освен това признава, че много обича да
пътува. По 4-5 пъти на
годината ходи в чужбина с група пенсионери
от Равно поле. И признава, че е най-щастлива, когато пътува из Европа. Била къде ли не –
в Гърция, Турция, Албания, Сърбия, Унгария,
Австрия, Италия.
Васил ми показва
снимките с различни моменти от живота
на децата, на внуците
и правнуците, а те са

стотици, с тях е наредил няколко стени на
малка постройка в големия двор, който някога бил двор на ТКЗС-то, а днес е тяхната обширна приказна
градина. Отзад пък вече са насадени всякакви зеленчуци, отглеждат какво ли не. Нищо
не купуват от магазина. Дворът им е разграден. В него влизали всякакви външни
животни, даже лисици, порове. А една сутрин преди време, като
станали, видели в двора двадесетина бежа-

нци. Стоварили ги тук
и ги оставили. Цялата махала се грижела за тях, носели им
храна, вода, бисквити,
облекло, мокри кърпички. Били все млади мъже, с три жени
между тях. Един от мъжете бил лекар, знаел малко руски. Обяснил на хората, че бягали от войната. Бил
с двете си дъщери, искал да изведе децата
си далече от войната,
после щял да се върне за другите си роднини. Какво е станало после, не знаят. Вечерта дошла гранична полиция и закарали емигрантите нанякъде.
Докато ме развежда из приказната си
градина, Васил ми показва измайсторения
от него надпис на любимия му отбор „Лудогорец”, негова гордост, а аз не спирам
да снимам всеки кът.
Всяко нещо тук доказва, че тези хора обичат красивите неща и
създават прекрасни
кътове с много труд,
въображение и любов.
Дарина НЕНОВА
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Със самочувствие и достойнство

К

огато председателката на ОС на
СП-2004 – Бургас,
ни покани да се присъединим като съорганизатори на популярния в
цялата страна национален фестивал „Сребро в
косите, песен в душите
край морето на Бургас”,
изпитахме известно неудобство. Причината е,
че не сме участвали в
оформянето на идеята така да се отбележи
Международният ден
на възрастните хора, в
първите стъпки на изключително интересното събитие в живота на пенсионерството
от региона, надхвърлило пределите му. Да
се качиш на влака, образно казано, на осмата му гара, когато пътят е прокаран и скоростта набрана, не ни
е в характера. Поумувахме и се съгласихме
най-вече заради журналистическия дълг да популяризираме полезни
начинания с цел

ОБМЯНА
НА ОПИТ

Макар че сме в абонаментната кампания
за 2019 г., изискваща извънредни усилия от целия колектив, главният
редактор прие присърце задачата да пътува и
лично да връчи грамоти от името на редакцията на отличилите се с
изявите си.
Фестивалното настроение се
чувстваше
найсилно на
площада
около
сград а та на
Културн и я
дом на
нефтохимика.
Развълнувани хора в пъстроцветни народни носии,
с моряшки униформи
и прекрасни сценични костюми чакаха ре-

да си. В списъка за първия ден са включени 66
състава от десетки градове и села. А за втория
– още 63. Невъзможно
е да ги споменем всичките. Вяра Андонова
– председателката на
ОС, ни изненада с невероятната си памет. За

краткото време, за което успяхме да я откъснем от функциите й на
основен организатор и
ръководител на щаба
от всеотдайни сътрудници, тя безпогрешно
поясняваше кой откъде и как е пристигнал,
къде е настанен, кой ги
води, какво ще изпълняват.
- Преди осем години, когато обсъдихме
да има преглед на творческите умения на пенсионерите по повод 1
октомври, почуках на
вратата на кмета, която
за мен
винаги е
отворена –
казва
Вяра.
Прол и чава
благодарността към
Димит ъ р
Николов –
градоначалника,
спечелил
треВяра Андонова тия си
мандат с 84% от гласовете
на избирателите.
- Предвид левите ми
убеждения и това, че
симпатиите ми не са

противоречие с централното ръководство
на техния съюз и пожела да продължи като самостоятелна единица,
спазвайки закона, идваха при мен противни-

членове, Българска асоциация на пенсионерите – с 2 клуба и 150 души, клуб „Свети Никола
Чудотворец” – с 264 членове, „Клуб на моряците
ветерани” – със 181 чле-

разкрие схемата. Найважното условие да се
кандидатства за субсидия, а без нея няма
как да функционират
пенсионерските сдружения, е да се изготви

ци на отделянето с негативни „аргументи” лично срещу нея. Пресякох
ги с думите, че не понасям интриги и клевети.
Оценявам всеки по делата му. Вяра е с безспорен авторитет и организаторски качества – споделя кметът и добавя, че
подходът в случая е изключително либерален.
Ако друга група пенсионери желае
да се развива самостоятелно, представи списък
Димитър Николов с поне 30 поименни
подписа
и устав,
кметът
помага
и на тях –
получават клуб,
субсидия, съобразена с изискванията по регламента.
Нали всички наймалкото са граждани и данъкоплатци.
Доказателства
за равнопоставения подход получаваме от директорката на Дирек„Социални
Мая Казанджиева ция
дейности и здразах му, че главният ре- веопазване, спорт, младактор на националния дежка дейност, превенни вестник „Пенсионе- ции и трудова заетост”
ри – За вашето здраве” Мая Казанджиева.
ще пристигне, и веднага настоя да се видите…
Удоволствие е контактуването с Димитър Николов. Пример
е за поведение на делови мениджър, администратор, финансист
и най-вече на народен
човек. Понеже пристигнахме по-рано и седнахме да пием кафе в барчето пред общината, поразпитахме този-онзи
за него. Нямаше нега- На територията на
тивни оценки… Напро- общината имаме следтив – всички го хвалеха. ните
пенсионерски
Минути след прек- формирования – „докрачването в простор- ладва”
симпатичнания кабинет изпитваш та дама. – Сдружение
чувството, че си при СП‑2004 – Бургас на Вястар и изключително до- ра Андонова - с 31 клубър познат.
ба и 2300 членове, Обе- Уважавам Вяра Ан- динен съюз на пенсиодонова и когато имаше нерите – 12 клуба и 963

нове. Общо за 4989 организирани пенсионери в бюджета отделяме
258 500 лв. годишно.
На отработения механизъм е задължително
да отделим повече внимание.

страна на въпроса е
основната причина. И

пакет с документи, отговарящи на изискванията според Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
за НПО – за общественополезна дейност.
Разбира се, има и ред
други подробности:
план за мероприятията, брой на членовете,
заявления за наемане
на помещения от об-

още: кметовете от останалите градове в страната е добре да се поучат и сравнят дейността си със случващото се
тук и да вземат пример
как трябва да се отнасят към своите родители независимо от политическата принадлежност. Защото, както казва Димитър Николов, от
момента, в който му е
гласувано доверието да
е стопанин на общината, всеки неин жител е
негова грижа. Без зна-

щинската
собственост, заплата на уредника, план-сметка за
евентуалните разходи
за отопление, частични ремонти, културномасова дейност и т.н.
Още доста подробности са необходими, за да
може специално назначената комисия да
изготви предложението до Общинския съвет
за включване в допълнителната част на бюджета в приложението,
което обхваща финан-

чение каква вяра изповядва, коя идеология му допада, какъв
е в настоящето или в
миналото. Определящи са ползата за обществото, спазването на
правилата и потребностите му.
Мая Казанджиева бе така любезна да

совите потребности
на юридическите лица с нестопанска цел.
Правилата са утвърдени от кмета и се спазват неотклонно. Контролът за разходване
на средствата е грижа
на дирекцията на г-жа
Казанджиева.
Продължава на стр. 27

на страната на политическата сила, която той
представлява, имах известни колебания – признава си всепризнатата
лидерка на пенсионерството тук. – Скоро разбрах, че е широко скроен, более
за всеки проблем и се бори
за разрешаването му. Без неговата помощ и
подкрепа не само фестивалът, а
много други полезни начинания нямаше да
имат успех. Той
е изключително
общителен. Ка-

ПРАКТИКОПРИЛОЖНАТА

10.X. - 16.X.2018 г.

20:00
20:30
20:45
21:15
22:55
23:10
1:00
3:10
4:45

По света и у нас
Спортни новини
Открито с Валя Ахчиева
Лоло
По света и у нас
Скрити белези
Марина
Лоло
Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 15 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Системата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата

0:20 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Системата
3:20 История.bg
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 16 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио “Футбол”
21:45 Футбол: Норвегия - България
23:35 Студио “Футбол”
0:10 Обзор “Лига на нациите”
0:40 Култура.БГ
1:35 100% будни
2:35 Скрити белези
4:25 Дойче веле: Шифт

8:30
9:00
10:30
10:45
10:55
11:05
12:00
12:30
13:20
13:55
14:00
15:00

НЕДЕЛЯ, 14 октомври
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Сребристият жребец
7:25 Сид – дете на науката
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт

ПОНЕДЕЛНИК, 15 октомври
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 10 000 крачки
06:30 Култура.БГ
07:25 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
07:55 Света Петка Българска
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Олтарите на България
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Viva la музика
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято 2018
00:15 Натисни F1
00:30 Знание.БГ
01:00 60 минути за култура
02:00 Репетиция
02:30 Домът на вярата

02:45
03:15
03:45
04:15
04:30
05:30

22:20
22:55
23:10
0:10
0:30
1:00
1:30
2:00
2:35
3:00
4:30
5:00
5:30

По света и у нас
Неделна литургия
Домът на вярата
Олтарите на България
Златни ръце
Рецепта за култура
По света и у нас
„Варненско лято“ 2018
Света Петка Българска
5 минути София
Добър ден с БНТ 2
“За българските работи:
от Арденица до Голо
бърдо”
Трети благотворителен
крос “Спри рака”
“Любимец 13” /95 години
от рождението на актьора Апостол Карамитев/
Опера на открито /премиера/
Афиш
Натисни F1
Туризмът №1: Чешката
връзка
Младите иноватори
Наука, практика, успех
Етнофокус
Майсторски клас на Райна Кабаиванска
Туристически маршрути
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Афиш
Пътешествия
Viva la музика
Репетиция
Света Петка Българска
Туризмът
Езоп
Арт стрийм
В близък план
Днес и утре

СЪБОТА, 13 октомври
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Туризмът №1: Царицата
на Черно море
9:55 Знаете ли, че...
10:10 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:15 Войната на таралежите
14:20 Когато свършат думите /
скулпторът Величко Минеков на 90 години/
14:50 Европейски маршрути
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 С филмите на Рангел
Вълчанов: “Бягство в
Ропотамо“ /по повод 90
години от рождението
на режисьора/
22:40 Играя, следователно
живея. 135 години Драматичен театър Пловдив
0:00 Рецепта за култура
1:00 Вечната музика
1:30 Часът на зрителите
2:00 Репетиция
2:30 Когато свършат думите

НЕДЕЛЯ, 14 октомври
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Войната на таралежите
14:20 България от край до
край 7
14:50 5 минути София
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 С филмите на Рангел
Вълчанов: “Лачените
обувки на незнайния
воин“ /по повод 90 години от рождението на
режисьора/
22:05 Нощни птици
23:05 Извън играта
23:50 По света и у нас
0:05 Опера на открито
0:35 Библиотеката
1:35 Отблизо с Мира
2:35 5 минути София
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

ПОНЕДЕЛНИК, 15 октомври
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 На този ден
08:50 Култура.БГ
09:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.BG
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Откакто свят светува
02:15 Добър ден с БНТ 2
03:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
04:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”

12.X. - 18.X.2018 г.

15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45

ПЕТЪК, 12 октомври
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Дързост и красота
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
БНТ 2

ПЕТЪК, 12 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Новодомци”
17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Капри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Колебание
1:10 Натисни F1
1:25 Наука, практика, успех
1:55 В близък план
2:40 Капри
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
СЪБОТА, 13 октомври
6:00 Часът на зрителите
6:30 Три алюра
6:55 Сребристият жребец
7:20 Сид – дете на науката
7:45 Гимназия „Черна дупка“
8:10 Япония днес: Красотата
БНТ свят /бнт 4/
ПЕТЪК, 12 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Фердинанд - непогребаният цар
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама
3:15 История.bg

тв програми

Български

Благоев
15:00 Кралицата на Боливуд
16:35 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край
7
18:00 Извън играта
18:45 Умно село: Жажда - Величко Минеков
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио “Футбол”
21:45 Футбол: България - Кипър
23:35 Студио “Футбол”
0:10 Обзор “Лига на нациите”
0:40 Мошеници
2:05 Кадилакът на Долан
3:45 Извън играта
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 14 октомври
6:00 Неделно евангелие
6:10 Внимание, роботика
6:35 Стройковците
7:00 Бакстър
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 50 години Хор на софийските момчета
14:00 Библиотеката
15:00 Другият наш възможен
живот /70 години от
рождението на Румяна
Петкова/
17:00 Фестивалът в Гластънбъри
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
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Най-гледаните

21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Рецитал на Антонина Бонева /пиано/
0:00 Кадилакът на Долан
1:30 Култура.БГ
2:30 100% будни
3:35 Планетата Земя 2: Острови
4:25 Още от деня
5:05 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 13 октомври
6:10 Внимание, роботика
6:35 Стройковците
7:00 Бакстър
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Пътешествие между два
филма /90 години от
рождението на режисьора Рангел Вълчанов/
16:00 Езоп
17:30 На опера с БНТ 2: “Мадам
Бътерфлай”
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Viva la музика
20:30 Босоногата
21:55 Концерт на джаз формация “Джабе” /Унгария/
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Туристически маршрути
0:30 Америка днес
1:25 Босоногата
2:50 Време за губене
3:20 Три алюра
3:50 Европейски маршрути
4:05 Туристически маршрути
4:35 Рецепта за култура
5:30 Домът на вярата

15:35
16:05
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00

Младите иноватори
Време за губене
Часът на зрителите
Афиш
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

4:40 Туристически маршрути
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 17 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Петър Първи: Завещанието
22:00 Системата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите
23:40 Брат за брата
0:30 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Системата
3:30 Туристически маршрути
3:55 Днес и утре
4:20 Брат за брата
02:00
03:00
04:30
05:30

60 минути за култура
Бързи срещи
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
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5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Играчът
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Отблизо с Мира
3:30 Играчът
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
01:20 Знание.БГ
01:50 60 минути за култура
02:40 Мистър Щайн е онлайн

ВТОРНИК 16 октомври
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 Олтарите на България
06:35 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 Аджария - там, където
планината среща морето
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Туристически маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Бързи срещи
20:45 Днес и утре
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 Бяхме войници
01:15 Натисни F1
01:30 Знание.БГ

СРЯДА, 17 октомври
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 5 минути София
06:30 Култура.БГ
07:25 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
07:55 На първия ред на историята: “За българските
работи: От Арденица до
Голо бърдо”
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Мистър Щайн е онлайн
21:00 Евроновини: В бъдещето
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Последно пътуване
01:05 Натисни F1

ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 Златни ръце
06:35 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 TrendY
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Моята
прекрасна лейди”
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Графинята
20:55 Европа днес
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Престъпления на ума
01:00 Натисни F1
01:15 Знание.БГ
01:45 60 минути за култура
02:45 Графинята

ВТОРНИК, 16 октомври
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 На този ден
08:50 Култура.БГ
09:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.BG
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Умно село
21:50 Туризмът №1: От Царевград Търнов до столица на културата
22:25 Улови момента с Милен
Атанасов
22:55 Джаз под звездите на
Деветашкото плато
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Пазители на традициите
02:15 Добър ден с БНТ 2
03:15 Малки истории

СРЯДА, 17 октомври
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 На този ден
08:50 Култура.БГ
09:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Михаил Арнаудов
13:00 Фердинанд - непогребаният цар
13:30 България от край до
край 7
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.BG
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Viva la музика
21:30 Арт стрийм
22:00 Опера на открито
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Улови момента с Милен
Атанасов
02:15 Нощни птици

ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 На този ден
08:50 Култура.БГ
09:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
13:45 Афиш
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.BG
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Открито с Валя Ахчиева
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:15 Извън играта
02:00 Джаз под звездите на
Деветашкото плато
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ПЕТЪК, 12 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 32
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 34
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
26
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 120
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.24
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.7, еп.16,17
01:00 „Тежки престъпления”
с.4, еп. 23
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици” с.11, еп.
75
bTV синема
Петък, 12 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
с.4
08:00 „Къща от карти“с.5
09:15 „Смотаняци 2” – комедия, (САЩ, 1993 г.)
11:15 „Вътрешна сигурност”
с.5
13:15 Премиера: „Къща от карти“ с.5
14:15 „Джей Едгар” – биографичен, драма
16:45 „Лятото на Дакота“ – драма, семеен
18:45 „Умирай умно” – комедия, екшън, криминален
(САЩ, 2008), режисьор
- Питър Сегал, актьори Стив Карел, Ан Хатъуей,
Дуейн Джонсън-Скалата,
Алън Аркин и др
21:00 „Съдията“ - драма (САЩ,
2014), режисьор - Дейвид Добкин, актьори
- Робърт Дауни младши,
Робърт Дювал, Вера Фармига, Били Боб Торнтън,
Дакс Шепард, Винсент
Д’Онофрио, Лейтън Мистър и др.
23:45 „Съседското момче“
– драма, ужаси, романтичен (САЩ, 2015), режисьор - Роб Коен, актьори
- Дженифър Лопес, Райън Гузман, Иън Нелсън,
Хил Харпър, Бейли Чейс,
Джон Корбет, Кристин
Ченоует и др.
01:45 „В земя на кръв и мед”
- драма, романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
- Анджелина Джоли,
актьори - Зана Марианович, Горан Костич, Раде
Шербеджия, Бранко
Джурич, Никола Джуричко, Горан Йевтич и др.
04:15 „Гравитация“ - фантастибтв комеди
Петък, 12 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.5
07:00 „Томас и приятели” – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Аз, проклетникът“ - анимация (САЩ, 2010), режисьори - Пиер Кофен,
Крис Рено, сценаристи
- Кен Дорио, Чинко Пол
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”
18:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
19:30 „Гражданинът“ – сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Аз, проклетникът“ - анимация (САЩ, 2010), режисьори - Пиер Кофен,
Крис Рено, сценаристи
- Кен Дорио, Чинко Пол
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Най-гледаните
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СЪБОТА, 13 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм” –
анимация
07:00 „Двама мъже и половина” с.8, еп. 5,6
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“
с.3, еп.15
13:00 „Мис Слънчице”
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Терминатор: Генесис“
22:30 Мегахит: „Специален
доклад“ - екшън, трилър,
криминален, фантастика,
драма (САЩ, 2002), режисьор - Стивън Спилбърг,
актьори - Том Круз, Макс
фон Сюдов, Стив Харис,
Колин Фарел, Саманта
Мортън, Патрик Килпатрик и др.
01:00 „Рокенрола” – екшън,
криминален (Великобритания, 2008), режисьор
- Гай Ричи, актьори Джерард Бътлър, Идрис
Елба, Джема Артъртън,
Лудакрис,Марк Стронг,
Танди Нютън, Том Уилкинсън, Тоби Кебел, Джеръми Пивън, Том Харди
02:50 „Мис Слънчице” – комедия (САЩ, 2006),
режисьори - Джонатан
Дейтън, Валери Фарис,
актьори - Алън Аркин,
Абигейл Бреслин, Пол
Дейно, Стив Карел

НЕДЕЛЯ, 14 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.8, еп. 7,8
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „Ловци на храна“
13:00 „Хотел за кучета”
15:00 „Сватба в провинцията“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:00 „Папараци“
23:00 „Тренировъчен ден“
– криминален, драма,
трилър (САЩ, 2001),
режисьор - Антоан Фукуа, актьори - Дензъл
Уошингтън, Итън Хоук,
Снууп Дог, Др. Дре, Мейси Грей, Том Беринджър
и др.
01:00 „Любов от разстояние”
- романтичен, комедия
(САЩ, 2010), режисьор Нанет Бърстийн, актьори
- Дрю Баримор, Джъстин
Лонг, Чарли Дей, Джейсън Съдейкис, Кристина
Апългейт, Рон Ливингстън, Джун Даян Рафаел,
Кели Гарнър и др.
03:10 „Хотел за кучета” - комедия (САЩ, Германия,
2009), режисьор - Тор
Фройдентал, актьори
– Ема Робъртс, Джейк
Т. Остин, Дон Чийдъл,
Джон Симънс, Лиса
Кудроу, Кайла Прат, Кевин Дилън

ПОНЕДЕЛНИК, 15 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 33
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 35
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 27
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 121
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.25
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.7,
еп.18,19
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.1
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 76

ВТОРНИК, 16 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 34
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 36
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 28
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 122
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.26
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.7,
еп.20,21
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.2
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 77
05:00 „Приятели”/п./– сериал

СРЯДА, 17 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 35
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 37
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 29
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 123
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.27
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”– сериал, с.7,
еп.22,23
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.3
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 78
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 18 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 36
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 38
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 30
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 124
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.28
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.7,
еп.24, с.8, еп.1
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.4
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 79

ка, трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Алфонсо
Куарон, актьори - Сандра
Бълок, Джордж Клуни, Ед
Харис и др.
Събота, 13 ОКТОМВРИ
06:00 „Къща от карти“ с.5
07:00 „Откачалки“ - комедия,
драма (САЩ, Австралия,
2012), режисьор - П.Дж.
Хоган, актьори - Лив
Шрайбер, Тони Колет, Антъни Лапалиа, Каролин
Гудал, Кери Фокс, Ребека
Гибни, Бетани Уитмор,
Сам Кларк и др.
09:45 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1)
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:45 „Смотаняци 2” – комедия, (САЩ, 1993 г.)
15:30 „Да преживееш Коледа“
- семеен, комедия (САЩ,
2004)
17:15 „Гравитация“ - фантастика, трилър (САЩ, 2013),
режисьор - Алфонсо
Куарон, актьори - Сандра
Бълок, Джордж Клуни, Ед
Харис и др.
19:00 „Мъже за пример” - комедия (САЩ, 2013)
21:00 „Кървав диамант” – драма, трилър, приключенски
23:45 Cinema X: „Ел Ей зомби
апокалипсис ”
01:30 „Като на кино“ – предаване за кино
02:30 „Джей Едгар” – биографичен, драма (САЩ,
2011), режисьор - Клинт
Истууд, актьори - Денис
О’Хеър, Джош Лукас,
Леонардо Ди Каприо, Арми Хамър, Джуди Денч,
Деймън Хериман, Дилан
Бърнс, Наоми Уотс, Джефри Донован и др.

Неделя, 14 ОКТОМВРИ
06:00 „Споделено” – комедия
07:45 „Джей Едгар” – биографичен, драма
10:30 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 2)”
13:15 „Умирай умно” – комедия, екшън, криминален
(САЩ, 2008), режисьор
- Питър Сегал, актьори Стив Карел, Ан Хатъуей,
Дуейн Джонсън-Скалата,
Алън Аркин и др
15:30 „Кървав диамант” –
драма, трилър, приключенски (САЩ, 2006),
режисьор - Eдуард Зуик,
актьори - Майкъл Шийн,
Дженифър Конъли,
Леонардо Ди Каприо,
Джимон Хонсу и др.
18:15 „Съдията“ - драма
21:00 „Снежен снаряд”
23:30 „Малки бъркотии” – драма (Великобритания,
2014), режисьор - Алън
Рикман, актьори - Кейт
Уинслет, Стивън Уадингтън, Матиас Шонартс,
Хелън Макрори, Стенли
Тучи, Дженифър Ел, Алън
Рикман, Ейдриан Скарбороу, Даниел Уеб и др.
02:00 „Съседското момче“
– драма, ужаси, романтичен (САЩ, 2015), режисьор - Роб Коен, актьори
- Дженифър Лопес, Райън Гузман, Иън Нелсън,
Хил Харпър, Бейли Чейс,
Джон Корбет, Кристин
Ченоует и др.
04:00 „Ел Ей зомби апокалипсис ” – екшън, хорър,
сай-фай (САЩ, 2014),
режисьор – Търнър
Клей, актьори – Джъстин
Рей, Джеръд Мааър, Стефани Естес, Али Уилямс,
Майкъл Дж. Силаф, Таша
Диксън, Джеф Локър

Понеделник, 15 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:15 „Кървав диамант”
11:15 „Вътрешна сигурност”
13:15 Премиера: „Къща от
карти“ с.5
14:15 „Съдията“ - драма
17:00 „Под прикритие“- драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Джордж
Менделук, актьори - Шони Смит, Майкъл Уудс,
Гордън Майкъл Улвът,
Лори Триоло
19:15 „Да преживееш Коледа“ - семеен, комедия
(САЩ, 2004), режисьор
- Майк Мичъл, актьори
- Бен Афлек, Джеймс
Гандолфини, Кристина
Апългейт, Катрин О’Хара,
Джош Цукерман, Бил
Мейси, Дженифър Морисън
21:00 Премиера: „Измет“ приключенски, драма,
трилър (САЩ, Бразилия,
Германия, 2014), режисьори – Стивън Долдри,
Кристиан Дурворт,
актьори - Мартин Шийн,
Андре Рамиро, Селтан
Мело, Руни Мара
23:15 „Зимна приказка в Ню
Йорк“ - фентъзи, драма,
романтичен, мистери
(САЩ, 2014), режисьор
- Акива Голдсман, актьори - Колин Фарел, Мат
Боумър, Луси Грифитс,
Майкъл Крейн, Кевин
Кориган, Уилям Хърт,
Джесика Браун Финдли,
Дженифър Конъли, Ръсел Кроу, Уил Смит
01:45 „Вътрешна сигурност”
с.5
03:45 Премиера: „Къща от
карти“ с.5

Вторник, 16 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:15 „Съдията“ - драма
11:15 „Вътрешна сигурност”
13:15 Премиера: „Къща от
карти“ с.5
14:15 „Споделено” – комедия
(САЩ, 2013), режисьор
–Никол Холофсенър,
актьори – Джулия ЛуисДрайфус, Лени Лофтин,
Джесика Сент Клер,
Кристофър Никълъс
Смит, Трейси Феъруей,
Тони Колет, Джеймс Гандолфини
16:00 „Зимна приказка в Ню
Йорк“ - фентъзи, драма,
романтичен, мистери
(САЩ, 2014), режисьор
- Акива Голдсман, актьори - Колин Фарел, Мат
Боумър, Луси Грифитс,
Майкъл Крейн, Кевин
Кориган, Уилям Хърт,
Джесика Браун Финдли,
Дженифър Конъли, Ръсел Кроу, Уил Смит
18:45 „Измет“ - приключенски,
драма, трилър (САЩ,
Бразилия, Германия,
2014), режисьори – Стивън Долдри, Кристиан
Дурворт, актьори - Мартин Шийн, Андре Рамиро, Селтан Мело, Руни
Мара
21:00 „Зрителна измама” –
трилър (САЩ, 2013), режисьор - Луис Летериер,
актьори - Джеси Айзенбърг, Морган Фрийман,
Уди Харелсън, Майкъл
Кейн, Айла Фишър
23:30 „Информаторът“ – комедия, драма, криминален
(САЩ, 2009), режисьор
- Стивън Содърбърг, актьори - Мат Деймън, Тони Хейл, Мелани Лински
01:45 „Вътрешна сигурност”

Сряда, 17 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:15 „Зрителна измама” –
трилър (САЩ, 2013), режисьор - Луис Летериер,
актьори - Джеси Айзенбърг, Морган Фрийман,
Уди Харелсън, Майкъл
Кейн, Айла Фишър
11:00 „Вътрешна сигурност”
13:00 „Ривърдейл“ с.1
14:00 „Историята на Пепеляшка: Имало една песен”
– комедия, семеен,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор: Деймън
Сантостефано, актьори
–Люси Хейл, Миси Пайл,
Меган Парк, Фреди Строма, Джесалин Уанлим,
Титус Макин-мл., Емили
Пиърс
15:45 „Информаторът“ – комедия, драма, криминален
(САЩ, 2009), режисьор
- Стивън Содърбърг, актьори - Мат Деймън, Тони Хейл, Мелани Лински
18:15 „Кървав диамант” –
драма, трилър, приключенски (САЩ, 2006),
режисьор - Eдуард Зуик,
актьори - Майкъл Шийн,
Дженифър Конъли,
Леонардо Ди Каприо,
Джимон Хонсу
21:00 „Кодът“ - криминален,
трилър (САЩ, Германия,2009), режисьор
- Мими Ледър, актьори
- Морган Фрийман, Робърт Форстър, Антонио
Бандерас, Том Харди,
Раде Шербеджия
23:15 „Предчувствие” - драма,
психо, трилър (САЩ,
2007), режисьор - Менън
Япо, актьори - Амбър
Валета, Джулиан МакМеан, Сандра Бълок
01:45 „Вътрешна сигурност”

Четвъртък, 18 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност”
08:15 „Зимна приказка в Ню
Йорк“ - фентъзи, драма,
романтичен, мистери
(САЩ, 2014), режисьор
- Акива Голдсман, актьори - Колин Фарел, Мат
Боумър, Луси Грифитс,
Майкъл Крейн, Кевин
Кориган, Уилям Хърт,
Джесика Браун Финдли,
Дженифър Конъли, Ръсел Кроу, Уил Смит
11:00 „Вътрешна сигурност”
13:15 „Ривърдейл“ с.1
14:15 „Кодът“ - криминален,
трилър (САЩ, Германия,2009), режисьор
- Мими Ледър, актьори
- Морган Фрийман, Робърт Форстър, Антонио
Бандерас, Том Харди,
Раде Шербеджия, Стефан
Щерев, Асен Блатечки,
Велислав Павлов, Велизар Бинев
16:30 „Даяна
19:00 „Предчувствие” - драма,
психо, трилър
21:00 „Ужилването“ - комедия,
криминален (САЩ, 1973),
режисьор - Джордж
Рой Хил, актьори - Пол
Нюман, Робърт Редфорд,
Робърт Шоу, Чарлс Дърнинг
23:30 „Рокенрола” – екшън,
криминален (Великобритания, 2008), режисьор
- Гай Ричи, актьори Джерард Бътлър, Идрис
Елба, Джема Артъртън,
Лудакрис,Марк Стронг,
Танди Нютън, Том Уилкинсън, Тоби Кебел, Джеръми Пивън, Том Харди
01:45 „Вътрешна сигурност”
с.5
04:00 „Ривърдейл“ с.1

Събота, 13 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.5
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „По средата“
10:00 „Нечиста наука“ – комедия, романтичен (САЩ,
1985), режисьор – Джон
Хюс, актьори – Антъни
Майкъл Хол, Айлън Мичъл-Смит, Робърт Дауни
Джуниър, Кели ЛеБрок
12:00 „Мечето Йоги” - анимация, комедия, семеен
(САЩ, Нова Зеландия,
2010), сценаристи - Брад
Копланд, Джошуа Стернин, Джефри Вентимиля,
режисьор - Ерик Бревиг,
актьори - Нейтън Кордри, Ана Фарис, Андрю
Дали, Том Кавана, Дийн
Ноусли,Ти Джей Милър,
Андрю Дейли и др.
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:00 „Загадките на Лора“ – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
- Чарлз Мартин Смит,
актьори - Морган Фрийман, Ашли Джъд, Джулиана Харкави, Хари Коник
Младши, Нейтън Гембъл,
Крис Кристофърсън и др.
22:30 „Приятели” – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ – сериал
01:30 „По средата“ – сериал
03:30 „Супермаркет“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

Неделя, 14 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.5
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „По средата“ – сериал,
с.6
10:00 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
- Чарлз Мартин Смит,
актьори - Морган Фрийман, Ашли Джъд, Джулиана Харкави, Хари Коник
Младши, Нейтън Гембъл,
Крис Кристофърсън и др.
12:00 „Аз, проклетникът“ - анимация (САЩ, 2010), режисьори - Пиер Кофен,
Крис Рено, сценаристи
- Кен Дорио, Чинко Пол
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:00 „Загадките на Лора“ – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ –
сериал
20:30 „Нечиста наука“ – комедия, романтичен (САЩ,
1985), режисьор – Джон
Хюс, актьори – Антъни
Майкъл Хол, Айлън Мичъл-Смит, Робърт Дауни
Джуниър, Кели ЛеБрок и
др.
22:30 „Приятели” – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ – сериал
01:30 „По средата“ – сериал
03:30 „Супермаркет“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

Понеделник, 15 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Томас и приятели” – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Бездомното шоу на
Башар Рахал”
10:00 „Петдесет нюанса черно”
- комедия (САЩ, 2016),
режисьор – Майкъл
Тидс, актьори – Марлон
Уейънс, Кали Хоук, Фред
Уилард, Майк Ейпс,
Джейн Сиймур, Андрю
Бачлър
12:00 „Моите мили съседи“ –
сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Домашен арест“ – сериал, с.2
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Петдесет нюанса
черно” - комедия (САЩ,
2016), режисьор – Майкъл Тидс, актьори – Марлон Уейънс, Кали Хоук,
Фред Уилард, Майк Ейпс,
Джейн Сиймур, Андрю
Бачлър
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Вторник, 16 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Томас и приятели” – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
10:00 „Звездата на Лаура и чудовищата от сънищата”
- анимация (Германия,
2011), режисьори - Тило
Роткирх, Уте фон Мюнхов-Пол
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Коледа с Харолд и
Кумар” – комедия (САЩ,
2011), режисьор - Джон
Хурвитс, Хейдън Шулбърг, актьори – Дани
Трехо, Нийл Патрик
Харис, Даниел Харис,
Кал Пен, Джон Чо, Елиас
Котеас, Томас Ленън
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Сряда, 17 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Томас и приятели” – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
- Чарлз Мартин Смит,
актьори - Морган Фрийман, Ашли Джъд, Джулиана Харкави, Хари Коник
Младши, Нейтън Гембъл,
Крис Кристофърсън
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10
22:00 Премиера: „Супермаркет“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Тотал щета“ – комедия,
драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор
- Джъд Апатоу, актьори - Колин Куин, Ейми
Шумър, Бил Хейдър,
Бри Ларсън, Даниел
Радклиф, Ванеса Байер,
Метод Мен, Джон Сина,
Тилда Суинтън
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Четвъртък, 18 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
08:30 „Онези от партера“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Денис Белята” – комедия, САЩ, 1993, режисьор - Ник Касъл, актьори -Кристофър Лойд,
Уолтър Матау, Мейсън
Гембъл, Лиа Томпсън
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Супермаркет“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11
22:00 „Проби и грешки“ – сериал, с.1
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Денис Белята” – комедия, САЩ, 1993, режисьор - Ник Касъл, актьори -Кристофър Лойд,
Уолтър Матау, Мейсън
Гембъл, Лиа Томпсън
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Майк и Моли“ – сериал
03:30 „Онези от партера“ – сериал
04:00 „ Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Продължава на стр. 25

10.X. - 16.X.2018 г.
75-годишен
силистренец постави рекорд
в плуването – въпреки
възрастта си той преплува 10 км за 3 часа и 32
минути. Досега в България човек
на тази
възраст
не е преодолявал
подобна
дистанция с плуване.
Ангел
Емилов
направи
рекорда си в 25-метровия закрит плувен басейн в града. Рекордът
е удостоверен от съдията от Федерацията по

Любопитно

41

Ðåêîðä
плуване Велислав Цеков
и се очаква да бъде въ-

веден като стандарт за
преодоляване от хора
на тази възраст.
Ангел Емилов плува
от 12-годишен. Продъл-

жава и в годините като
войник в Спортната рота, а след
това и в
Националната
спортна академия.
Участвал е и в
едни от
първите
преплувания на Дунав при Силистра.
„Правя го за предизвикателство и да покажа на всички, и на мои-

9
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у нас
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те съграждани също, че
възрастта няма някакви
ограничения дори да е
голяма и дано другите
да продължат по същия
начин. Да не виждам хора, които не спортуват“,
сподели той.
Негови близки разказват, че през целия
си живот до момента не
спира да тренира активно всеки ден.
От този вид преплувания това е първо по рода си у нас. Досега човек на тази възраст не
е преодолявал подобна
дистанция. Единствената информация е за японец на 73-годишна възраст, който е преплувал
3 км дължина.

На пищно събитие
за началото на гроздобера бе избрана вестителката на плодородието и добрия урожай в
Карловско. Празникът
започна с изпълнение
на състава за автентичен фолклор „Гергьовска китка” при народно
читалище „Васил Левски 1900” от с. Войнягово. Те се

откриха паметник на бедиг бедросян
В Силистра беше открит паметник
на големия художник Бедиг Бедросян. Автор на композицията е скулпторът Георги Чапкънов – Чапа. Творецът Бедиг Бедросян е роден и е работил през по-голямата част от живота си именно в Силистра.
Инициативата е на сдружение
„Арарат” - Варна. Художникът е роден през 1912 г. в семейството на
арменски бежанци. Едва навършил
7 години, се установява в Силистра, където получава цялото си образование. През 1930 г. завършва
Румънската мъжка гимназия в града. Важно значение за формирането
на твореца оказва приятелството му
с художника Тодор Добруджански.
През 1941 г. Бедиг Бедросян изписва иконите и стенописите в купола на арменския
храм „Сурп Аствадзадзин” („Св. Богородица“) в Си-

листра, чиито основи от 1611 г. превръщат храма в едно от най-старите
арменски духовни средища в страната ни. Първата си самостоятелна изложба организира в Силистра в началото на 50-те години, а през 1967
г. е награден с орден „Кирил и Методий“ - ІІІ степен. В края 1969 г. отпътува за Армения, където създава цикъла пейзажи „Армения“, които излага в различни колективни и самостоятелни изложби. Много от сътвореното в родината на неговото семейство той оставя като дарение там,
части от което днес се съхраняват в
Националната галерия на Армения в
Ереван. Бедиг Бедросян умира на 20
юни 1989 г. в Силистра, а художественото му наследство наброява повече от 600 произведения – живопис, рисунки, карикатури и ескизи.

представиха в традиционни
носии на повече от 150
години. Виното беше на
почит в този ден, в който от антични времена
дедите ни празнуват
плодовете на лозята.
В рамките на събитието седемте претендентки за титлата „Царица на виното” се
представиха в три кръга. В първи кръг те обраха овациите на публиката в Храма на виното,
където гости и посетители на събитието се насладиха на спектакъл,
съчетаващ по атрактивен начин автентичната

обстановка на храма с
феерия от музика, светлина и танц. Във впечатляващ мултимедиен 3D
филм пред гостите оживя древната „Легенда за
лозата“. Видеоразказът
разкри пътя на бога на
виното Дионис до земята на плодородието.
Във втория тур девойките дефилираха пред
публика и
гости
в

а в тентични
носии от Добруджа, Родопите, Пиринска, Тракийска, Северняшка,
Странджанска и Шопска област.
Третият кръг бе посветен на модерното
звучене на фолклора
като израз на съхранените традиции, запазили нашата идентичност
до днешни дни. Журито се спря единодушно
на 19-годишната Бояна
Ацева. Тя е завършила езикова гимназия, а
в момента учи право в
НБУ. Стройната си фигура поддържа с класически балет.

Популяризират Футболна легенда направи дарение
стария Несебър

Нов уебсайт на ЮНЕско за пътешествия популяризира дестинации, сред които и старинния град
Несебър. ЮНЕско е създал първата по рода си уебплатформа, посветена на световното наследство и
устойчивото пътуване. с подкрепата на Ес платформата включва 34 дестинации, избрани между
обекти на световното наследство от 19 държави
на Ес. Пускането на платформата, разработена със
съдействието на "Нешънъл Джиографик", съвпада с честванията по случай Дните на европейското наследство. Български специалисти са работили съвместно с ЮНЕско и "Нешънъл Джиографик"
в продължение на повече от 18 месеца, за да бъде създадена полезната информация, включена в
платформата. инициативата насърчава хората да
"пътуват различно, да пътуват по-задълбочено",
което означава да пътешестват отвъд основните
туристически дестинации, да отсядат за по-дълъг
период от време и да преживяват повече от това,
което регионът може да им предложи.
Платформата подканва туристите да пътешестват по четирите маршрута на културно наследство, разработени в рамките на проекта - "кралска Европа", "Древна Европа", "романтична Европа" и "Подземно културно наследство", уточняват
от община Несебър.

Пето поредно дарение за годината, включващо 200 кашона пакетирани лакомства, за 9
клиники на УМБАЛ "Свети Георги" направи футболната легенда Христо Бонев.
Дарението бе разпределено между пациентите на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания, Клиниката
по детска хирургия, Клиниката по кардиохирургия, Втора
клиника по хирургия, Клиниката по изгаряния, Клиниката
по пластично-възстановителна
и естетична хирургия за деца,
Клиниката по лицево-челюстна
хирургия, Клиниката по ушно-

носно-гърлени болести и Клиниката по очни болести.
Предишното дарение бе
през юли и включваше 100
кашона с пакетирани сладки
и солени закуски, разпреде-

лени между 4 клинични звена
на болницата.
По-рано през годината по
повод 1 юни още 100 кашона
с лакомства бяха раздадени
на всички малки пациенти. По
повод националния празник 3
март Христо Бонев дари 77 кашона с опаковани лакомства, а
за Цветница - 60 кашона.
По своя дългогодишна традиция Бонев многократно през
годината изненадва пациентите на УМБАЛ "Свети Георги".
Работещите в болницата и пациентите изказват сърдечната
си благодарност за тези безкористни жестове.

Късноримска статуя лежи в Хераклея Синтика

Ч

ифт каменни крака и богато надиплена тога над тях -

на това се натъкнаха археолозите в Хераклея
Синтика близо
до Петрич. Статуята нямаше как
да бъде извадена
веднага, защото
е затрупана от
пръстта под стъпалата на форума, всяко от които тежи над 2 т.
Ще се наложи да
бъде използван
кран, за да ги повдигне, и
едва след това ще може да
се види какво представля-

ва цялата скулптура. Отсега е ясно, че творбата
е майсторско изпълнение
от края на III - началото
на IV век и че изобразява
важна личност, най-малкото магистрат на високи позиции в града. А дали не е портрет на император, комуто хераклейци са били благодарни за
нещо? "Още е рано да кажем - коментира ръководителят на обекта доц. д-р
Вагалински. - Ние изкопахме нещо като тунел докъм гърдите на статуята,

защото искахме да проверим веднага дали не е
счупена. Вече знаем, че
дотам поне е цяла, и се
надяваме главата й да си
е на мястото или поне в
близост до тялото. Става
въпрос за добре запазена
късноримска статуя в човешки ръст или малко поголяма. Находката е голяма рядкост, а в добавка се
натъкнахме и на по-ранен
запазен надпис - аз съм
по разкопки от 38 години и досега не ми се беше
случвало подобно нещо!"

страницата подготви соня ВълКоВа
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Проблеми

Пенсионерка върна
голяма сума и злато

71-годишна жена намери чанта, пълна с пари и ценности. Тя ги
върна на собственичката й. Чантата е открита на детска площадка в Нова Загора. В нея е имало
3000 евро и злато, чиято стойност се равнява почти на тази
сума.
"Видях чантата, която беше на
една пейка. Наблизо нямаше никакви хора. Зачудих се какво да
правя, но я взех. Районното управление е наблизо и затова отидох
да я оставя там. Заедно с полица-

У

ченици от Варна намериха
на улицата пълна чанта с документи и над 500 лв. и я
предадоха в полицията. Калина Михайлова се прибрала от
работа със своя велосипед както всеки друг ден. У дома
обаче час по-късно
получава необичайно обаждане.
"Звънят по телефона на брат ми от
полицията да попитат дали случайно
не съм си изгубила документите. Ус-

ите видяхме
съдържанието на чантата", разказа
Сталинка Кирова.
Тя била
категорична, че това е чужда
принадлежност и не си
е помисляла
да я отвори лично. Щастлива
е, че я е върнала на собственичката й.
Собственичката Айше Али пък
разказа: "Големият ми син донесе тези пари от Германия. Аз ги
прибрах в чантата, но в същото време синът ми започна да
плаче.
След това си тръгнахме, а аз
забравих чантата в градинката".
Тя обясни, че е искала да откупи
златото и затова е носила толкова много пари в брой.
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Конфликти

Вестител на доброто

Случва се да започнем страницата,
посветена на криминалните престъпления, с добри новини като тези подолу. Много ни се иска винаги да е така! За да ги научавате и вие, абонирайте се целогодишно за вестник „Пенсионери”. Така той
ще бъде вестител на доброто и във вашия дом!

Предотвратиха измама

Таксиметров водач потърсил помощта на униформени полицаи. Той обяснил, че минути преди това е оставил на автогарата клиентка. Водачът споделил опасенията си, че може би жената е жертва на измама, тъй
като носела много пари и непрекъснато говорела по
телефона. По описанието двамата полицаи от "Охранителна полиция" издирили жената и я отвели в районното управление.
При разговора станало ясно, че около 10 сутринта
72-годишната чирпанлийка била заплашена по телефона от непознати, че ще бъде наранена физически,
ако не даде наличните си средства. Инструкцията била да пътува до Димитровград с уговорените пари - 12
000 паунда (над 26 000 лева) и златни накити и да чака на автогарата телефонно обаждане за мястото, където да ги остави.
В резултат на съобразителността на таксиметровия
шофьор и бързата реакция на униформените била предотвратена измамата.

Ученици предадоха документи и пари
танових, че не просто съм ги загубила, но
и съм изтървала цяла
чантичка, пълна с пари, документи и разни
други дреболии", разказва тя. Малко по-късно през същото място
минават Мартин, Симеон и Сабри - седмокласници в училище "Гео Милев". "Не
знаехме какво е. Но
се престрашихме, отворихме я. Видяхме, че
има пари и документи.
Почудихме се какво да

правим и решихме да
отидем до полицията", казва Сабри. В ни-

то един момент на учениците не им е минало
през ума да задържат

намереното. "Възпитали са ни да връщаме каквото намерим,
защото принадлежи
на някого и не е хубаво да вземаш нещо,
което е чуждо", казва
Мартин.
В крайна сметка Калина получава чантичката си обратно с абсолютно всичко в нея,
а трите деца доказват,
че честността е добродетел, която не е изчезнала от обществото ни.

Нож в сърцето за разтърваване
В Окръжната прокуратура във Варна тече
досъдебно производство за опит за убийство на мъж, който се
е опитал да разтърве
двама. За престъплението ще бъде привлечен като обвиняем 25-годишният Ди-

митър Хр.
Инцидентът е станал пред игрална зала във варненския
квартал "Владиславово". Между двама мъже избухнал скандал
за 15 лева. Единият извадил нож, за да реши
спора. Намесил се те-

хен общ познат, който
се е опитал да ги разтърве. Димитър Хр. забива ножа в областта
на сърцето на 29-годишния мъж. След инцидента Димитър избягал. Установен е и
е задържан по-късно.
25-годишният Ди-

митър ще бъде привлечен като обвиняем за опит за убийство. Той ще бъде задържан за срок до
72 часа, а Окръжната
прокуратура ще внесе искане във Варненския окръжен съд
за вземане мярка за
неотклонение "Задържане под стража" спрямо него.

Журналистка В България най-много деца са
намерена убита

Продължава разследването на жестокото убийство на
младата жена в Русе. Все още
няма задържани за престъплението. Жертвата е телевизионна водеща и административен директор на местна телевизия. Младата жена
от една година води предаване, в което акцентира на социални теми. Отскоро е започнала друго предаване, в което са гостували двамата журналисти, които бяха арестувани
от ГДБОП. Това предаване е предизвикало бурни
реакции в социалните мрежи.
Продължават да се разследват всички версии,
но криминалистите са много предпазливи относно изнасянето на каквато и да било информация.

загинали на пътя

От началото на годината при катастрофи у нас са загинали 24 деца, каза вътрешният министър Младен Маринов на форум, посветен на пътната
безопасност.
По данни СЗО над милион са загиналите в световен мащаб годишно, а
цената за справянето с проблема минава милиарди долари. До 2030 катастрофите ще са петата причина за
смъртност в света.
Около 56 на сто намаление на жертвите за последните седем години отчита статистиката, но все още сме да-

леч от най-добрите цели, посочи Маринов.
Най-често ранените са деца, а България е с най-много жертви. В 96,5
на сто от случаите човешка грешка е
причина за катастрофите. Транспортна система, нетолерантна към грешките, коли в добро състояние и добри пътища са само едно от решенията на проблема.
Матю Болдуин, главен координатор по пътна безопасност в ЕС, цитира изследване на СЗО, която нарича
"епидемия" смъртността по пътищата. Трябва да се работи още, за да се
стигне до нивата на безопасност. Около 25 000 загиват всяка година в Европа, сочат цифрите.
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Крими
хроника
Шофьор загина
при челен удар
Шофьор загина при челен сблъсък на пътя между
Пловдив и Пазарджик край
разклона за село Костиево.
Жената, пътувала с него, е
ранена и приета в болница.
Катастрофирали са товарен
автомобил, управляван от
19-годишен младеж без шофьорска книжка, и лек автомобил. Неправоспособният
младеж е настанен в болница
без опасност за живота. Медицинска помощ е оказана
и на негов 16-годишен спътник. За денонощие в страната са станали 17 тежки катастрофи с трима загинали и 26
са ранени.

Млад мъж се
простреля в дома си
35-годишен мъж с огнестрелна рана в областта на
гърдите е настанен в реанимацията на областната болница във Велико Търново.
Той е намерен от негови близки в дома му в Лясковец. Основната версия е опит за самоубийство. Простреляният
е закаран в болницата в тежко състояние.

Престъпна
изобретателност
Телефонни измамници отмъкнаха близо 50 000 лв. от
възрастна жена от Хасково.
След като мамят 75-годишната старица, те я убеждават да
стане тяхно „муле”. Така измамената попадна в схема на
още шест престъпления.

Разкрито убийство
Столичната полиция разкри убийство на 24-годишен
мъж, извършено в квартал
"Люлин".
Тялото беше открито, когато съседи се обадили на
собственика на апартамента,
че отвътре се носи воня. Той
отишъл да провери и намерил мъртъв наемателя - млад
мъж от село Мусачево. Пристигнали криминалисти и лекари установили, че по шията
и корема на жертвата има рани, нанесени с нож. Разследващите бързо влезли в следите на убиеца. Оказало се, че е
23-годишен мъж от Самоков.

Стрелба в „Стрелбище“
Стрелците, които простреляха двама души в столичния
квартал „Стрелбище“, все
още се издирват, като не може да се каже колко точно са
извършителите, заяви директорът на СДВР старши комисар Ивайло Иванов. Двамата
ранени са криминално проявени лица на 38 и 26 години,
по които са изстреляни шест
куршума. По-възрастният е
осъждан и е лежал в затвора за притежание на наркотици, а 26-годишният е осъждан
за кражби. Основната версия, по която работят криминалистите, е разчистване
на сметки, Според лекарите
в „Пирогов”, където е настане
пострадалият, няма опасност
за живота му след направените операции .
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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В древността е имало
седем чудеса, но тогава
абатството Сен Мишел
още не е било построено и затова не е включено в тях. Тогава е било само един къс огромна скала сред Атлантическия океан, която
при прилив се превръща в остров, а при отлив може да се стигне
до нея с ходене. През
708 г. Обер, епископ
Авраншански, заповядал на това място да се
построи храм на архангел Михаил. През Х в.
тук се установяват монаси бенедиктинци, а
в подножието на обителта се разпростира укрепено
селище. По
време
н а

Стог о дишната война
(1337-1453
г.) 8 хил. англичани 6 г.
безуспешно
атакуват превърнатата в крепост
твърдина, която се
отбранява само от 200
французи. А по време
на революцията абатството е превърнато
в затвор, където само
22 надзиратели пазят
1200 затворници.
Още през 1874 г.
обектът получава статут
на историче-

ски
паметник и в
него се
извършват
значителни
реставрационни работи. Тази
дейност продължава и до днес, като обхваща все нови
части. През 1979 г. той
е включен в списъка на
ЮНЕСКО.
Туристическата
обиколка започва от
стръмна уличка, дълга
около 600 м, от двете
страни на която плътно са наредени магазинчета, ресторантчета и хотелчета. Но който си мисли, че след
като е стигнал края й,
трудностите са свършили, много се лъже,
защото те едва сега
започват. Предстои
истинско пътешествие през безкрайни

коридори, стълбища,
помещения и стръмни проходи. Но колкото повече се изкачва човек, толкова по-красиви гледки се разкриват пред
него. А вътрешността
на абатството е един
главозамайващ лабиринт от зали, ритуални места и всичко, което човек дори не може да си представи,
преди да го види.
От караулната зала и
по из-

вия и втория етаж и
там се преценява кой
да бъде допуснат до
черквата. Манастирската галерия е с 40
колони, в нея са извършвани молитви и
медитации. В съседство с нея е столовата, в която могат да се
хранят едновременно
300 души. Под нея е
гостната зала, в която
са приемани знатните аристократи и дори
крале. За по-обикновените посетители
е предназначена
трапезарията на
втория етаж.
Много интересно е чудо-съоръжението, което се
на-

м и ра в Рицарската зао
от
ла. Това е съвв
т
купност от мехатс
а
б
низми
и апаратура, с
а
помощта на които са
в и - се произвеждали разт
а лични изделия. За състълба се жаление малко от тях
стига до те- са запазени и сега
расата Со-Готъс. те се намират в град
След това се минава Авранш. Впечатлявапрез коридор, вдясно щото архитектурно
от кой- то е черк- чудо се увенчава с пов а та, а отля- златена статуя на Сен
во са жи- Мишел, която се извилищни- сява на 174 м. Към нете по- го имаи три музея, там е - ка че ако човек иска
да види всичко, трябва да си отдели наймалко един цял ден.
Освен абатство, Сен
Мишел е и селище, което се населява от
18 души, но си има
кмет, полицай и
пожарникар.
Годишно то се
посещава от
над 3 млн.
туристи.
Направен е

и

ул

дървен мост,
1
дълъг 1,3 км,
т
о
щепо
който може
на
ния
да се стига и по вреед
на моме на прилив, но само
насите.
пеша. Автобусите и авСтига се
томобилите спират на
до друга
т е - паркинг, отдалечен на
раса, от която се раз- 2 км от обекта. Като се
крива гледка към ос- има предвид, че входа
тров Шозе, откъдето за него струва 20 евро,
е доставян гранит за това означава приход
строежа на абатство- от над 60 млн. евро за
то. Абатската черква една година. Направо
се намира на 80 м ви- златна мина!
сочина. Приемните за
Йордан съЕВ
миряните са на пър4-

к
те
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От стр. 1
Eдна от най-обичаните и почитани светици не само в България, но и в
целия православен свят, тя е известна с чудни подвизи в светите земи на
Палестина. Завършва земния си път
в родния Епиват. Оттам започват
и нейните дълги посмъртни скитания по земите на Балканския полуостров, а българи, сърби, румънци и гърци я признават за своя. Нейното име
в превод от гръцки означава "петък".
Славата на св. Параскева е свързана с историята на българското
царство. Когато Източната Римска
империя пада под властта на латините, мощите на преподобната
Петка били пренесени от Епиват в
Търново. Това става през 1238 г. по
времето на цар Иван Асен II и патриарх Йоаким. Най-вдъхновеното
й житие е съставено от патриарх
Евтимий. Светите мощи остават
в Търново до падането на българската столица през 1393 г. След това
са пренесени в свободния още Бдин.
А когато османците завладяват и
тази твърдина през 1396 г., реликвата отново е пренесена - този път в
Белград. След окончателното завладяване и на сръбските земи при султан Сюлейман Великолепни мощите
били пренесени в Цариград. Това става през 1521 година.
С благословението на Вселенския

патриарх на 13 юни 1641 г. те са
пренесени в новопостроения храм
"Св. Три светители" в Яш, днешна
Румъния, където пребивават и до
днес. Петковден е празник, отбелязващ края на лятото и идването на
зимата в народните вярвания. От
Петковден до Димитровден - 26 октомври, не се работи с вълна, не се
крои и не се шие.
днес трябва да почерпят Петка, Параскева, Парашкева, Петко,
Петкана, Пенка, Паро, Петьо.

Ñåëî ×àëúêîâè
íà 90 ãîäèíè
С тържествена литургия в новоремонтираната църква „Свети Георги“
започна празникът на село Чалъкови
по повод 90 години от заселването
му на сегашното място. Това се е наложило след опустошителното Чирпанско земетресение през 1928 г. Дотогава селото се е намирало на левия
бряг на река Марица. След земетресението голяма част от къщите били
разрушени и наводнени, а на места

за репетиции на фолклорните състави и общоселски събрания. Селото е
единстветото в община Раковски без
читалищна сграда от десетилетия насам. В новата зала беше разположена фотоизложба, проследяваща историята на Чалъкови и етнографска
музейна сбирка. В ремотна на новата читалищна зала се включил лично и кметът на селото Димитър Николов, който измазал стените, похва-

земята е пропаднала до три метра и
половина. Същата година, в последния ден на септември, пловдивският
митрополит Максим освещава новото землище.
Осветен курбан от четири огромни казана с беше раздаден в двора
на църквата, а празничната служба
беше водена от свещеноиконом Петър Шаламанов. На нея бяха дошли
чалъковци, които са на гурбет в чужбина, и жители, напуснали селото
преди 20 години. С дарения през последната година е ремонтиран храмът, а реставрация на стенописите са
дело на художника Георги Григоров
от Белозем. Той работи по тях вече
шести месец.
Със съдействието на кметството
и общината беше открита и нова читалищна зала, която ще се използва

лиха го самодейците. Община Раковски е осигурила 21 хил. лева за залата. Жителите и гостите бяха поздравени с песни и танци от група „Детелини“ с ръководител Атанаска Славова, възродената танцова група с
ръководител Запрян Иванов и местния оркестър „Боби бенд“.
От този ден Чалъкови си има и
герб, на който са изобразени символите на селото, река Марица, житни и оризови класове, могилата Ак
баба и сокол с разперни крила. По
исторически данни първото име на
селото е Дуганджа, произлязло от
ловния сокол - доган. През 1934 г.
е кръстено на възрожденските дейци и търговци братя Чалъкови от
Копривщица. Днес в селото живеят
2010 жители.
Николай ЧаПаНски
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важаеми творци на
словото,
Приключи конкурсът за поетичния сборник
„Листопад на спомените”
2018 - Варна. Участие взеха над 150 автори от цялата страна. Това е показателен факт, че интересът към
него сред творците и любителите на словото все повече расте.
„Всяка година поетичният сборник „Листопад
на спомените” вълнува
читатели от всички възрасти, а на авторите носи радост и удовлетворение. Нека Фондация „Листопад на
спомените” при СП-2004 -

Съюзен
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Варна, да я има още много, много години!”, пише ни
Юлия Иванова от Никопол.
„Поетичният сборник
„Листопад на спомените”
е прекрасна възможност
стиховете на майка ми да
станат достъпни за по-голям брой читатели”, пише
Валя Кунгалова от Благоевград за 89-годишната си
майка и завършва: „Пожелавам успех на благородното ви начинание.” Мога
да продължа да цитирам
още такива топли думи и
пожелания, за които благодаря на всички от името на фондацията. Вашата
подкрепа е необходима за

нас, организаторите – зарежда ни с вяра и оптимизъм за общото ни дело. Но
на конкурс е като на състезание - има отпаднали, допуснати и наградени. Журито в състав: Матей Шопкин – председател, поет, Георги Драмбозов – член, поет, и Цветан Илиев – член,
журналист, спазвайки конкурсния характер, вече си
каза думата. Наградите ще
бъдат връчени лично от
Цветан Илиев в последния ден от фестивала – неделя, 21 октомври, в Клуба на творческите дейци в
13,30 ч. преди гала концерта в Двореца на културата
и спорта.
В заключение искам да
отбележа, че и тази година
конкурсът „Поетичен листопад” ни радва с нови позиции, а именно:
- с широката си представителност от участници
почти от всички краища на
страната;
- с успешния дебют на
участници с медицински и

правен профил;
- за пръв път участват
стихове в стил „хайку” и
формат „диптих”;
- с успешното участие
на сатирици, което наложи обособяването на раздел „Хумор и сатира”;
- с появата на художествено-изобразителна сатира (карикатури) в този раздел.
Но въпреки това тежестта на сборника си остава
поезията. Сатирата е само
акцент тази година.
Нашата цел и желание е
да работим заедно така, че
всяка година да се повишава качеството на поетичния
сборник, за да носи той достойно името си „поетичен”,
а това от своя страна задължава да пишем все по-добре и участието в него да се
превърне в престиж.
Благодарим за вашето
участие с пожелание за нови, бъдещи успехи.
Данка сТоЯНоВа,
фондация „листопад
на спомените”

âúëíóâàùà ñðåùà
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Ïартиÿ на
бúëгарñките
пенñионери
Обръщение

От инициативна група пенсионери
от Пловдив до всички пенсионери в родината
Скъпи сънародници,
Близо три десетилетия в измъчената ни родина се извършват промени само на думи, а на практика тъпчем
на едно и също място и вместо просперитет ние заемаме незавидното последно място в ЕС. Свидетели сме
на разрухата, която извършиха СДС, ДСБ, НДСВ заедно
с БСП и ДПС, провалите, довели до крайна бедност на
пенсионерите. Свидетели сме, че почти 1,5 млн., предимно млади хора, забягнаха, пръснаха се по света, за
да се спасят от мизерията и глада.
Вече трети мандат ни управлява партия ГЕРБ с все поголям чиновнически апарат, с насаждане на шуробаджанащината, с неимоверно голяма полиция, а народът
все повече е изложен на грубата сила на беззаконието и
престъпността. От картата на родината изчезват непрекъснато цели села, полета пустеят, мафията унищожава
горите, природните бедствия ни наказват с все по-голяма сила. Въпросът за социалния статус на българския
пенсионер зацикли – много хора в неравностойно положение бедстват, а диктаторът с лека ръка раздава пари
за щяло и нещяло. Виждаме и какво става по пътищата.
2018 г. се оказа твърде пагубна. Така след увеличението на цените на горивата цената на тока, на водата, на газа, на парното и топлата вода галопира нагоре,
а за пенсионерите това е пагубно. В измъчената родина днес все още живеят над 1,2 млн. пенсионери, отдали младостта си за нея, но подложени днес на геноцид.
ГЕРБ не прие закона за възрастните хора. Патриотите
се огънаха и продължават да играят по неговата свирка. Вече на всички е ясно, че европейците си имат свои
грижи и не ги е еня за нас. Именно затова ние
ПрЕДлагаМЕ:
Да пристъпим към създаване на Партия на българските пенсионери с цел сами да извоюваме своите права.
В нея не може да има платени ръководители и координатори, всичко да бъде на доброволни начала. Целта е
партията да бъде ангажирана, поставяйки си отговорната цел да вкара в Народното събрание свои депутати.
Партията на пенсионерите може да се коалира само с партия, която би защитавала интересите на пенсионерите.
Да се обединим около това патриотично дело! Успех!
от инициативната група от Пловдив,
ул. „кардам” № 11-а, 0988/339386

В гр. Луковит се
раст, бяха сърдечни и
състоя приятелискрени.
ска среща на пенВ нашите клубове
сионерски клуб
дълго ще се разказва за
„Еделвайс“ - Лукопреживяното през тази
вит, с пенсионердвудневна приятелска
ските клубове от
среща. ПенсионерскиБерковица, Белете клубове си размене и представитениха покани за бъдещи
ли на пенсионерсъвместни дейности.
ски клуб от Черкольо БаракоВ,
Центърът на луковит
вен бряг. През делуковит
ня гостите от Берковица и Белене, водени от екскурзовод, разгледаха забележителности край Луковит - пещерата „Проходна“ и Националния пещерен дом – един от стоте най-известни уникални национални туристически обекти в България.
Вечерта гостите бяха посрещнати от Симеонка
Прочетох обръщението на г-н Петров, председа- оцеляващи с пенсии от 150-250 лв. месечно, което
Димитрова – председател на пенсионерски клуб
тел на Нов съюз на пенсионерите. В него се трети- управляващите смятат за нормално. Голямата дър„Еделвайс“ в Луковит, а също и от вокална група
рат много нерешени, стоящи на дневен ред пробле- жавна администрация, богато платена с народни
„Ентусиасти“ към клуба. Преди съвместната вечеря Светла Баракова им разказа увлекателно за
ми. Шири се голяма безработица – главната причина средства, не жали своите братя и сестри българи.
местните природни, исторически и други забеза миграцията от България. Създадени са условия за Г-н Петров, говорите за нов съюз на пенсионерилежителности. Последваха музикални поздрави
бързо забогатяване от крадци, ежедневно показва- те. Хайде, привлечете на ваша страна другите пенот вокална група „Ентусиасти“. Гостите бяха впени по телевизиите. Раздялата на родители с техните сионерски сдружения, за да видим ден по-скоро
чатлени от изпълненията. Създаде се весело надеца за по-сносен живот извън България е тревога, справедливост и еднакъв живот на пенсионери и
строение, извиха се български хора.
Димитър коМиТоВ,
която управляващите не приемат. Много тежко е по- чорбаджии!
На следващия ден гостите от Берковица и Белес.
красен,
общ.
генерал Тошево
ложението на пенсионерите, в по-голямата си част
не се поклониха пред паметната плоча, отбелязваща местоположението на Бицовския хан – мяс„Бановата кака”. Втората
то, свързано с великия Левски, в центъра на грапесен преди много года и с едноминутно мълчание отдадоха почит на
дини е изпълнявана от
Апостола на свободата. Гостите разгледаха и други
Под
това
мото
красиобщ.
Кнежа.
Той
е
създаСъставът
изпълни
народната певица Геристорически забележителности. Посетиха и хрисвата местност с. Черни ден преди около 5 годи- на фестивала в с. Чер- гана Цекова, която е от
тиянската църква “Свети Георги“, разположена в
Вит в Тетевенския бал- ни и е спечелил много ни Вит две народни пес- нашето село. За индивицентъра на града и близо до прекрасната река
кан отново посрещна отличия, от които около ни – „Дунаве, бели Дуна- дуалните си изпълнения
Златна Панега. Центърът на града остави приятно
приятели и изпълни- 60 медала, от тях 40 са ве” и „Снощи се седянка Мария получи златен
впечатление с красивите сгради, детски площадки
тели на хубамедал. Две песни изпъли цветни алеи. Разходката завърши в пенсионервата
народна
ни и Малинка Миланова.
ския клуб, където гостите бяха почерпени и отномузика.
В
тазНадпяването в с. Черни
во приветствани от Симеонка Димитрова. ПредВит за пореден път докагодишното изседателите на клубовете разказаха за дейността
за, че за успешни изяви
дание
на
фолси и по този начин обмениха положителен опит.
възраст няма, а българклорния
съНа обяд срещата продължи в красивия, прилиското творчество и бълбор-надпявачащ на древен замък ресторант „Родина“. Тук бяха
гарщината трябва да се
не
в
продъли приятели от пенсионерски клуб от Червен бряг.
популяризират с любов
жение
на
два
Последваха нови взаимни поздрави и размяна на
и да се предават на следдни
се
изявиподаръци от и за клубовете. Срещата продължи
ващите поколения.
ха
много
съсс песни, танци и надигравания. Светла Баракова,
След състезателната
тави
и
индикоято е и председател на Гражданско сдружение
част програмата провидуални
изПриятели
на
народната
музика
„Сродни души” - Луковит, подари на пенсионердължи с кръшни хора.
пълнители.
ските клубове за спомен от града по един екземЗа
пета
поредна
годизлатни.
През
юни
кваркладеше”.
Мария
БранМаргарита гусЕВа,
пляр от книгата „Литературен силует“, издадена от
на
участие
взе
и
квартетът
участва
в
надпяговска
изпълни
песните
клуб на инвалида,
сдружението. Благодарностите и взаимните пожететът
„Росна
китка”
към
ването
в
гр.
Охрид,
Ма„Заблеяло
ми
агънце”
и
с.
Бреница,
общ. кнежа
лания за здраве, дълголетна жизненост и активклуба на пенсионерите кедония, и спечели два
ност в творчество и изяви, макар и в третата възстраницата подготви Маргарита лозаноВа
инвалиди от с. Бреница, златни медала.
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На 6 февруари по стар
стил (19. II по нов) 1873
година край София на
бесилото увисва Апостола на свободата Васил
Левски. Две години покъсно Христо Ботев пише стихотворението си
„Обесването на Васил
Левски”. Поетът и революционерът се познават
добре. Те прекарват една нелека изгнаническа
есен в изоставена мелница край Букурещ. Тогава Левски е възхитен
от познанията на калофереца, от дарбата му да
сътворява хубави стихове. Той не спира да му
повтаря, че неговата си-

С

викването на Берлинския конгрес на
15 юни 1878 г. е
посрещнато с огромно
недоволство от българския народ. Това е така,
защото се знае, че на него ще се ревизира Санстефанският договор, а
той е приет като условие
за създаване на държава, в която се включват
почти всички български
земи. Когато конгресът
завършва и обявява своите решения, става ясно,
че под турско робство
остава и Македония, а
там населението се смята за неделима част от
България. Както по време на провеждането на
Берлинския конгрес, така и след него от всички
краища на страната към
заседаващите в германската столица и великите сили се отправят хиляди писма и петиции,
с които се иска запазването на етническото
единство на България.
Такава е и задачата на
многобройните делегации. Но нито писмата и
петициите се четат, нито
делегациите се приемат.
Впрочем всичко е ре-

ла е в словото и там той
ще бъде най-полезен за
отечеството.
„Обесването на Васил Левски“ е последното стихотворение, написано от Христо Ботев.
Публикувано е за пръв
път във вестник „България“ на 12 август 1875 година. Окончателният му
вариант излиза в „Календар за 1876 година“ под
образа на Васил Левски,
а след това в „Съчинения
на Христо Ботйов“ от Захари Стоянов. Но за да
стане това изпълнено с
болка и скръб стихотворение траурен химн, под
чиито звуци всеки бъл-

гарин пада на колене, е
нужен още един човек.
Композиторът, написал
нотите, които предават
тази тържественост и сила на Ботевите стихове,
се казва Витеслав Новак.
Той е роден като Виктор
на 5 декември 1870 година в живописното планинско градче Каменице-над-Липоу в Чехия.
Баща му, лекар, пее в
местния хор, а майка му
свири на пиано. Докторът обаче умира рано и
семейството се мести в
друг град, където младият Новак завършва гимназия. Там той за първи
път излиза пред публика,

като свири на пиано композираните от него пиеси. Изключителен интелект и талант, през 1889
година Виктор започва
да учи едновременно в
Юридическия факултет
на Пражкия университет и в консерваторията, където по композиция му преподава прочутият Антони Дворжак. Тогава той приема
и новото си име Витеслав. Много скоро любовта към музиката надделява над правните науки и Новак се посвещава
само на нея. През 1893
година той вече получава дипломата си, а Йоха-

нес Брамс препоръчва
на берлинско издателство да публикува творбите му. Младият музикант пък събира оригинални песни от чешкия
фолклор. По време на
войната Новак е в ръководството на Пражка-

Ñ îðúæèå ñðåùó Áåðëèíñêèÿ êîíãðåñ
шено още преди свикването на Берлинския
конгрес. Русия е направила голяма грешка, като нейните войски не са
влезли в Цариград и не
са окупирали Македония. (Това германският
канцлер Бисмарк го каз-

разпростира между Дунав и Стара планина. А
е можела да се договори с Австро-Унгария за
създаването на Източна
и Западна България, съответно със столици Велико Търново и София,
като в двете части се

група въстаници
ва на руския Горчаков,
като му изтъква, че ако
това е станало, руските
позиции са щели да бъдат по-добре защитени.)
Втората голяма грешка
е на руската дипломация, която преди конгреса сключва договор
с английската, според
който България ще се

включват почти всички
земи по Санстефанския
договор. Но този шанс
е пропуснат. Решенията
на Берлинския конгрес
узаконяват оставането
на Македония под турско владичество. А там
хората, макар и само за
4-5 месеца, са усетили
опиянението от дълго-

очакваната свобода. Макар да няма руски войски, те са се самоорганизирали, създали са селски и градски управи, а
турците са прогонени
или се спотайват.
След 15 юли обаче положението се променя.
Турция
изпращ а
войски
в район а ,
които
отново завземат властта, а
българите изпадат в
предишното си робско
положение. Но сред тях
има войводи и поборници, които дълги години са водили въоръжена борба с турския поробител. И сега те застават начело на битката за
запазването на свобода-

ÊÎÃÀÒÎ ÂËÀÑÒÒÀ ÒÐÅÏÅÐÈ
Неделя, 16 септември, беше наречена "деня Х" и се очакваше по
улиците на София да плъпнат тълпи от завръщащи се емигранти, които да свалят Бойко Борисов, моментално да съставят преходно правителство и да създадат нов икономически модел за страната. Феновете
на Борисов изтръпнаха виртуално и
заляха със закани социалните мрежи. Противниците на властта застинаха в неясна надежда, че някой
друг ще реши големия проблем на
България, и така заживяхме с очакването за съдбоносна драма и почти катастрофално бедствие.
И така – „денят Х” дойде, но крайният резултат се оказа като "звук от
нецензурния канал на Боримечката" (Иван Вазов) и крайният резултат беше разочароващ. Според едни медии на площада пред Народното събрание се били събрали "десетки", обикновени граждани пускаха снимки, на които се виждаха
със сигурност "стотици", а според
други оценки - протестиращите са

били поне 2-3 хиляди. При всички
случаи нито една от тези цифри не
е достатъчна, за да можем да кажем, че гражданското недоволство
е станало активен фактор в политическия процес и е на път да разтресе статуквото.
Всъщност в протеста имаше един
голям проблем. Така и не се разбра
кой го ръководи и организира. Разбира се, отсрещната страна, тоест
властта, реагира панически, и то по
твърде разкриващ начин. Идеята, че
се задава всепомитащ метеж, е много издайническа. Тя показва, че ГЕРБ
се тресе като желе от страх, че всеки момент може да се случи събитие, което да ги разтресе и прониже
като мълния. Толкова паника за няколко хиляди души може да изпитва единствено власт в криза. Медийната мобилизация на управлението
също демонстрира някаква потна
нервност, която няма как да остане
скрита. ГЕРБ са наясно, че записаха
доста гафове на своята сметка и очакват скоро тя да им бъде поднесе-

на по брутален начин. В една демократична държава обаче опитите за
протест не могат да бъдат разглеждани като метеж или преврат. Ако
един протест е автентичен, той увлича след себе си хиляди, както стана с гнева на хората срещу високите
сметки за ток през зимата на 2013
година. Ако стане обратното - протестът започне да съществува самоцелно, високомерно и елитарно, тогава съдбата му ще е като на "умните
и красивите" - политически отломки, разпилени от бакалски сметки,
алчен кариеризъм и нарцистично
високомерие. Ето това е диагнозата
на опита за разтърсване на властта.
Не става с тежка организация и патетични призиви. Липсата на ясна
идея и визия не може да бъде заменена от абстрактно недоволство. Но
от всичко, което се случи, имаме една добра новина. Недоволните вече
знаят, че властта се страхува от тях.
А когато една власт трепери, това е
положителен процес.
александър сиМоВ

та. Заедно с тях има духовници и интелигенти,
а даже и някои авантюристи.
Въстаническият конгрес
Когато разбират, че
никой няма да им помогне, останалите в робство
българи се организират
в комитети „Единство“,
като такива се създават
и в княжеството, попълват се старите чети и се
създават нови. Върховен
момент в подготовката
на въстанието е съвещанието, което се провежда на 8 септември в Рилския манастир. То изиграва ролята на въстаннически конгрес, защото
е представено от всички
по-важни политически
фигури в КресненскоРазложкия край. На него присъстват архимандрит Натанаил Охридски,
Димитър Попгеоргиев,
Ильо Марков и войводи
от вътрешността на страната. Взето е решение за
създаване на местно опълчение, което да поеме
охраната на границата.
Другото решение е, ако
до края не септември не
се даде автономност на
Македония, да се премине към въоръжена борба. Естествено такава не
се дава, въпреки че в решенията на Берлинския
конгрес има чл. 21, който повелява на турското
правителство да гарантира правата на християните в Македония.
Започват сраженията
Затова на 5 октомври
отряд от около 400 души,
разделен на чети, под общото командване на Стоян войвода (Стоян Карастоилов) и Адам Калмиков атакува турския гарнизон при кресненските ханове. След 18-часово сражение турците се
предават. Пленени са 119
войници и 2-ма офицери. Освободени са селата
Влахи, Ошава и Ново село. Въстанието се прехвърля и на десния бряг
на река Струма в мест-

та консерватория, става
ректор и председател на
музикалното отделение
на чешката Академия
за наука и изкуство. По
време на немската окупация на Чехословакия
участва в организирането на концерти, в които
се изпълнява чешка национална музика. Умира
на 18 юли 1949 година.
Случайно съвпадение:
на същата дата, но 112
години по-рано е роден
Левски. Песента е изпълнена за първи път от голям хор. През годините
и други композитори са
писали по великото стихотворение на Ботев.
ността Кършияка. Съставено е въстаническо ръководство начело с атаман Адам Калмиков, началник-щаб Димитър Попгеоргиев и главен войвода Стоян. Същевремено въстанически действия започват в Неврокопско, Демирхисарско,
Серско и на други места.
В началото на ноември
въстават и в Разложката
котловина. Най-ожесточени сражения се разгарят при Банско и Мехомия. На 8 ноември след
неколкочасова битка четата на Марков превзема
Банско и то става главен
въстанически център, а
за втори е обявено село
Горно Драглище. В резултат на успешната дейност
на четите са освободени
43 села. На 10 ноември се
издава апел на Привременното българско управление в Македония, с
който се призовават свободните българи и всички славяни да окажат помощ на въстанието.
Повратът
Въпреки проявения от
въстаниците героизъм те
не могат да устоят на превъзхождащия ги по численост и въоръжение
враг. На 11 ноември турците превземат и опожаряват Кресна, а след това
още 12 села. Към края на
месеца е потушено въстанието в Разложко. Въпреки това въстаниците
успяват да задържат позициите си на много места. Настъпилите застудявания и падналият сняг
затрудняват придвижването и до сериозни сражения не се стига.
Въстанието
продължава и през
следващата година
Кресненско-Разложкото въстание е най-продължителното в българската история. Събитията в него се развиват от
8 септември 1878 г. до 25
май 1879 г. - повече от 8
месеца.
Доц. Йордан
ВасилЕВ,
д-р по история
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Изпитани Грижи за краката и през есента
рецепти Учените са изчислили, че човек те кръвообращението, опитайте го добре влияят и солените вани

При задържане
на течности

Безспорно чудодеен е ефектът от билката гръмотрън, която
изчиства натрупаните
в организма ни течности. От отварата от гръмотрън се пие по около 50-100 г три пъти на
ден след хранене в продължение на 10 дни,
след което се прави задължителна почивка от
една седмица и при необходимост курсът се
повтаря отново.
Много полезна е
отварата от хвощ. Една лъжица от билката
се оставя да ври в две
чаши вода. Трябва да
престои два часа и от
готовата отвара се взема по 2-3 лъжици поне
5-6 пъти дневно.
Семената от лен са
също отлично средство
с доказан ефект. Една
чаена лъжица ленено
семе се залива с един
литър гореща към вряла вода. Оставя се на
слаб огън за около петнадесетина минути, а
после се похлупва с капак и се оставя да из-

В

стине. Половин час покъсно се пие по 50 грама от все още топлата
инфузия на всеки два
часа. Лечението е около 2-3 седмици, след
което да се направи
почивка.

За детоксикация
на белия дроб

 Сипете в 1 л вода
400 г кафява захар и оставете да заври. После
добавете настърган корен от джинджифил и
400 г обелен и нарязан
чесън. Накрая сипете и
2 с. л. куркума, след което намалете леко градусите на котлона. Оставете да ври до получаване на хомогенна смес,
което става обикновено
след изпаряване на половината вода. Накрая
изключете котлона и изчакайте течността да се
охлади. Съхранявайте в
хладилника!
 Пийте от еликсира
по 2 ч. л. на гладно сутрин и вечер 2 часа след
вечеря. Продължавайте
така поне една седмица,
може и повече. Това лекарство е много полезно за хора с проблемно
дишане като астматици
например, както и такива с бронхит и бронхопневмония. Може да
се пие и от здрави хора
за профилактично пречистване на белите дробове.

ероятно много от вас знаят колко е полезна чаената гъба комбуча. Освен като
освежаваща напитка се използва и като
лечебно средство. Намира изключително широк диапазон на приложение - от най-малките
неразположения до тежки и сериозни здравословни проблеми. Но малко известен факт
е, че не е задължително да си я купуваме или развъждаме от познати. Може да
прорасне и сама.
Необходими са термос (чиято вътрешност не е метална) и плодове от шипка
(може и сушени).
Старателно измийте и изплакнете термоса с вряла вода. Изплакнете и шипката
с вряла вода и я сложете в термоса. Залейте я с вряща вода, като за 20-30 плодчета използвате 1/2 литър вода. Затворете плътно съда и не го отваряйте 2
месеца. След това ще получите собствена гъба комбуча с диаметър колкото на термоса (прозрачна и не много
плътна). Но тя все още няма да е готова да произвежда чай. Измийте я със
студена преварена вода и я преместете в стъклен буркан. Залейте я обилно
със сладка вода (вода със захар). Така
ще прорасне и ще се уголеми до диаметър колкото този на буркана.
Напитката комбуча засилва стомашно-чревната дейност; регулира храносмилането, помага при запек, при лечението на хемороиди. Полезна е при
атеросклероза, при главоболие и нервни разстройства, пречиства кръвта, детоксикира, действа отлично при болки
в крайниците, ревматизъм и подагра,
стимулира метаболизма; отлична профилактика срещу диабет и високо кръвно налягане; ефективно природно средство е при
отпадналост, преумора, изтощение, преждевременно стареене; действа благоприятно

прави около 3,5 хиляди крачки
на ден. Това предизвиква огромно натоварване върху краката,
затова при недостатъчни грижи
за тях може да се стигне до дискомфорт, а често и до заболявания. През лятото ситуацията е посложна, тъй като се носят отворени обувки и сандали, от което кожата на стъпалата започва да губи влагата си и да загрубява. Ако
искате да възвърнете предишния
им добър вид, сега е моментът да
им обърнете по-сериозно внимание.
Почистване. Кожата на краката, както и на лицето трябва да
се мие поне веднъж на ден с топла
вода, която разширява кръвоносните съдове. През есента и зимата в обувките се съхранява влага,
затова е достатъчно веднъж седмично да използвате пемза или
пила за пети. Добре действа и ексфолиращ гел. Това ще направи
стъпалата ви меки и гладки.
Масаж. Тази приятна процедура задължително трябва да се
прави всеки ден. Масажът не само
ще ви помогне да премахнете чувството за тежест в краката и ще отнеме умората в края на деня, а и
има оздравителен ефект, защото,
както е известно, на стъпалата са
разположени множество биологично активни точки, свързани с
всички органи и системи в човека.
Вани. Това също е една немаловажна част от грижата за краката. В зависимост от компонентите,
които ще сложите във водата, вие
ще можете да решите различни
проблеми. За отнемане на умората се препоръчва вана с коприва
и мента. Ако искате да подобри-

контрастните вани – дръжте краката си по 1 минута в гореща вода (40 градуса) и след това в хладна (15 градуса). Правете процедурата в продължение на 5 минути.
За тонизиране използвайте вани
с градински чай, невен, масло от
лавандула или чаено дърво.
Маски. Ако кожата на краката ви е суха, сварете ябълка в неголямо количество мляко, охладете сместа и я смачкайте на пюре. Нанесете на стъпалата и я измийте след половин час. Намаже-

– 1 супена лъжица морска сол на
1 литър топла вода, продължителността на ваната е 20-30 минути. Срещу мазолите и изборът
на препарати в аптеките е вече
доста богат.
При напукани пети. Причина са недостигът на витамините А и Е, недостатъчната грижа за
краката, изсушаването на кожата, неудобните обувки.
Напуканите пети могат лесно
да се инфектират, особено при
затруднено кръвообращение.

те с подхранващ крем. Ако кожата на коленете ви е груба, смесете
растително масло и сок от портокал в съотношение 10:1. Нанесете сместа върху коленете и леко
масажирайте. Измийте след половин час и намажете с овлажняващ крем.
При  мазоли. Най-честите причини за мазолите са тесни обувки, прекалено голямото
натоварване на стъпалата (дълго стоене прави) и недостатъчна
грижа за стъпалата.
Можете да се избавите от мазолите с компрес от алое (оставете го да действа цяла нощ). Мно-

Избавянето от това неудобство е
доста сложно, затова се изисква
търпение и непрекъснати грижи.
Добре действа следната маска: настържете една ябълка и я
сложете върху памучна тъкан. Направете компрес на стъпалата, измийте след половин час. При дълбоки пукнатини вземете две супени лъжици свежи листа от подбел и ги нарежете. Кипнете 1 чаша прясно мляко, добавете нарязания подбел и оставете сместа
един час на водна баня. Охладете и нанесете сместа върху тънка марля. Направете компрес и
го дръжте половин час.

върху всички функции на човешкия организъм. Препоръчва се при умствено напрежение, регулира чревната микрофлора, заздравява клетките, премахва метаболитните отпадъци, подпомага рН баланса.
Продукти: комбуча фермент, бяла захар 70-100 г на литър вода, 2 ч. л. - 2 пакетчета

и салфетка, ластиче. За препоръчване е първо да се направят 2 литра.
Приготвяне: Във врящата вода се слага чаят. Запарва се за 10 минути. Прецежда се през
пластмасова цедка или се изваждат пакетчетата. После добавяме захарта и я разбъркваме до разтваряне. Когато чаят изстине до
около 20-25о, се прелива в буркана. Добавя се гъбата заедно с течността, с която сме я получили.
При всички следващи случаи от старата течност се оставя около 1/10, която се
прибавя към новия чай. След това плътно покриваме гърлото на буркана с памучна или хартиена салфетка и се стяга
с ластиче. През следващите 8-12 дни чаят ще ферментира. Това зависи от температурата - при топло време процесът
се ускорява. Важно е да се знае, че температурата на течността не бива да пада под 20о и да е повече от 30о. Бурканът да не се излага на директна слънчева светлина!
По време на ферментацията дрождите разграждат захарта и се отделят въглероден диоксид, органични киселини
и други компаненти. Разтворът в началото е сладък, но с разграждане на захарта сладостта му намалява. Ако предпочитате питието да е леко сладко, ферментацията трябва да се спре по-рано.
След 8-12 дни гъбата се изважда и се изплаква с вода. След това се прави нов
чай и тя се връща в него, за да започне
нова процедура на ферментация. Вече
ферментиралият чай от стария буркан
се налива в бутилки, но не и с метални
капачки. След това напитката зрее още
5 дни. В затворените бутилки може да се запази месеци, ако се съхранява в хладилник.
Пие се три пъти на ден по една кафена чашка на гладно.

Как да
отгледаме
гъба
комбуча

зелен или черен чай на литър вода
Приготвя се в 2-4-литрова тенджера, 1 или
повече стъклени буркана според количеството течност, ленена или памучна кърпа, може
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÑÎÐÀËÅÊ осигурява
безплатни прегледи
за хора с псориазис или
съмнение за псориазис

„ПРОСтАтИЗАл ПлЮС“
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Доброкачествената
хиперплазия
на просатата (ДХП)
е хронично прогресиращо заболяване,
проявяващо се кли-

лечение с натурални продукти. Те са
разумна алтернатива
в началните стадии.
Природните продукти имат висок ко-

аз изписвам много
природни продукти,
като през последните 4 години препоръчвам най-често „ПросТаТиЗал
ПлЮс“ на Вита Херб,
като
практически
съм убеден в клиничното му действие. „ПросТаТиЗал
ПлЮс“ е натурален
продукт, който подпомага укрепването
и възстановяването на дейността на
простатната жлеза.
Той действа диуретично, противовъзпалително и антимикробно. Съдейства за отстраняване
на пикочните инфекции, които се явяват като често усложнение. „ПросТаТиЗал ПлЮс“ спома-

нично с обструкция
на долните пикочни пътища. По статистически данни за
България всяка година заболяват над 10
000 мъже, като голяма част от тях са на
възраст под 50 години. В Западна Европа
90% от новооткритите с ДХП започват

ефициент ефективност/безопасност,
съчетават се с лекарствата и подпомагат
тяхното действие, забавят задълбочаването на заболяването и намаляват риска от поява на карцином на простата. В
моята дългогодишна
практика на уролог

га и за стимулиране на сексуалната
енергия. Не забравяйте, че своевременната профилактика с „ПросТаТиЗал ПлЮс“ и консултация с уролог
гарантира здравето
и сексуалния живот
при мъжа над 50 години.

гл. ас. д-р светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБал “александровска”

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерб,
теë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Имате псориазис и
ви е обзело отчаяние,
че мерките, които сте
взимали досега, не са
достатъчно ефективни? Или пък вече въобще не вярвате, че е
възможно болестта да
се държи под контрол
и да имате пълноценен живот.
Може би страдате
не самите вие, а ваши близки и приятели. Виждате как псориазисът съсипва ежедневието им – кара
ги да крият телата си
и да се затварят в себе си, пречи на нормалното им контактуване с околните, слага праг пред кариерата им, ограбва им
радостта от спортуването, от общуването с
природата.
Псориазисът контролира живота, господства над действията и мислите.
Не бива да допускаме това!
Наистина, това възпалителното кожно заболяване, характеризиращо се със зачервени
петна, които се покриват с люспи, има хронично-рецидивиращо
протичане. Това означава, че в момента медицината не разполага
с възможности за неговото окончателно лечение. Но днес вече има
редица високоефективни медикаменти, които
могат да изчистят лезиите и плаките, да осигурят ефективен контрол
над болестта и по-добро качество на живот
за пациентите.
Страдащите от заболяването знаят, че ако
сам се бориш с проблема, е трудно да попаднеш на добър специалист, да имаш въз-

можност да поговориш по-подробно с лекаря – какъв медикамент да използваш, как
да го прилагаш, кога
да очакваш резултат,
да имаш актуална информация за новостите в лечението и как да
се възползваш от тях...
Програма Псоралек е създадена, за
да се улесни контакта между пациенти и
висококвалифицирани
специалисти. Главната
цел на тази програма
за лечение на псориазис е да предостави
цялостна грижа на пациентите с това заболяване.
За първи път в България тя обединява
усилията на всички
специалисти, занимаващи се с болните от
псориазис, национални клиники, аптеки в
единна партньорска
мрежа. Вече години
наред те работят, за да
стане мотото им Псориазис без страдание
реалност за колкото се
може повече от близо
100-те хиляди засегнати от болестта у нас.
Във връзка със Световния ден на хората с
псориазис и псориатични усложнения лекарите от Програма Псоралек отново организират безплатни прегледи и консултации в цялата страна. Нещо повече – те не само очакват
пациентите, но и сами
отиват при тях в така
наречените училища
по псориазис.
Не
пропускайте

шанса да се възползвате от тези възможности. В училището по
псориазис, организирано във вашия град
или село, не само ще
изслушате видни специалисти дерматолози, но и може да установите личен контакт
с тях, да ги питате за
всичко, което ви интересува, да се срещнете с хора със същите
проблеми, да обмените опит, да се запознаете с нови методи
и средства за терапия.
Онези, които на определените дати не
могат да посетят безплатните прегледи,
консултации и училища по псориазис, може
да се обадят за консултация по телефона в
клиника Борола – основното звено на Програма Псоралек в София, или да си уговорят среща със специалист на място в удобно за тях време.
Сайтът на Програма Псоралек www.
psoralek.com дава възможност и за онлайн
консултация, както и
информация за ангажираните с каузата
специалисти, от които да изберете найблизкия до вас дерматолог.
www.psoralek.com
всекидневно ще ви
държи в течение за
датите и местата, на
които можете да получите специализирана
помощ и пълна информация за всичко свързано с псориазиса.

За консултация с лекар специалист може да
се обърнете и към клиника „Борола”, софия
1202, ул. „Цар симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com; www.borola.com.
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тРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава
плътността
на костите.
3.Храносмилателна система – гастрит, колит,
рефлукс, премахва проблеми с
тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага

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

в Пловдив.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

Илиана Коцева, 49-годишна, от Шумен

Камагра – ако искате да направите своя мъж нов

Когато започнах да купувам камагра,
природен продукт за увеличаване на сексуалната мощ, кварталната аптекарка не
ми повярва, че го взимам за собствения
си мъж. Усетих, че няма търпение да сподели подозренията си със съседките. Май
не се случва често такова нещо.
Трябваше да поработя няколко години
в чужбина, за да разбера колко са старомодни българките по отношение на секса и мъжете. Говоря за жените от моето
поколение – около 50-те години.
От милите западни дами се научих, че
стимулаторите на сексуалната мощ и секс
играчките също са част от списъка за пазаруване. А после обменят информация и
коригират несполучливите покупки.
Разказах на моите приятелки, когато
купих за първи път камагра за моя съпруг. Знаех, че и те не могат да се похвалят с вълнуващ сексуален живот. Едната
кръшваше от време на време с някакъв
колега, който май също не беше полов
атлет. Другата се беше примирила и развиваше теорията за естественото омръзване след над 20 години брак.
За щастие мъжът ми спокойно си пийва
по една капсула камагра 2-3 пъти дневно
след хранене и е много доволен, че както винаги аз съм се погрижила и за този проблем. Доволна съм и аз – оказа се,
че мога да имам супер мъж винаги когато пожелая, при това без да се налага да

напускам спалнята си и да съм изправена пред морални угризения.
Замислете се, жени, и вземете мерки.
Искате нов мъж – купете камагра на своя
и ще го получите. Поне с това сме свикнали – всичко да вършим сами.

СЕКСУАЛНА МОЩ С КАМАГРА!

какво представлява камагра?
камагра е създадена и предназначена специално за мъже. Тя има благоприятен ефект при овладяване на преждевременната еякулация и задържане на
ерекцията.
какво съдържа камагра?
Активните съставки на камагра са 4 от
най-мощните природни продукта с отношение към сексуалната дисфункция при
мъжете. Всяка капсула камагра съдържа стандартизирани екстракти от: L - аргинин 250 mg, йохимбе 50 mg (10% екстракт), жен-шен 150 mg, трибулус терестрис 150 mg. Процесът на стандартизация
гарантира чистотата и ефективността на
всяка капсула.
кога да приемаме камагра?
С камагра се постига положителен
ефект за:
 овладяване на преждевременната
еякулация;
 задържане на ерекцията;
 повишаване на сексуалната способност и либидото;

 подобряване на физическата и психическата мощ;
 увеличаване
броя и подвижността
на сперматозоидите.
как да
приемаме
камагра?
По 1 капсула 2-3 пъти дневно
след хранене. камагра се
прилага до
овладяване
на преждевременната еякулация и постигане на желаната полова издръжливост
и мощ.
след колко време да очакваме
ефект от камагра?
Действието на камагра не настъпва веднага. Продуктът не е предназна-

чен за получаване на моментен ефект, а
е предвиден за дългосрочно решение. Оптималният срок
за получаване на ефект
е различен за всеки индивид. Обикновено са
необходими 4 седмици
за получаване на пълен
резултат.
има ли нежелани
ефекти от камагра?
камагра е практически безвреден. Дори при продължителен
прием не са наблюдавани нежелани ефекти.
Защо камагра е поспециален продукт?
камагра съдържа природни съставки и е безвреден. За разлика от него синтетичните лекарства имат редица нежелани ефекти и дават само моментно
решение, а в дългосрочен план проблемът остава. камагра има научно доказан ефект и е икономически по-изгоден.
Бъди номер едно!

Kamagra® е търговска марка на фирма „Борола“. За консултация с
лекар специалист можете да се обърнете към клиника „Борола”, софия
1202, ул. „Цар симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com.
За по-богата информация посетете www.kamagra.bg.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg. дискретна доставка.
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РАЗБЕРЕТЕ КАК
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ

ОТ ЗАПЕКА

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

Натуралакс 3 ще
намерите В АПТЕКИТЕ!
За повече информация:
02/9530583
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20/100 капсули
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ÀËÒÎÐÈß è çàáîëÿâàíèÿòà Световен ден
íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà на зрението

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

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

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

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

НДК, Пациентска организация "Глаукома" и
Институтът за здравно образование ще отбележат Световния ден на зрението, който се провежда всеки втори четвъртък на месец октомври
под егидата на Световната агенция за предпазване от слепота като част от инициативата VISION
2020: The Right to Sight (Право на зрение 2020)
на Световната здравна организация.
Тази година Световният ден на зрението ще
бъде на 11 октомври, в четвъртък. НДК отваря
вратите си като домакин на благотворителната фото изложба „Не залязвай, слънце!“. Изложбата се организира от Пациентска организация
„Глаукома“ и Института за здравно образование
и съдържа 52 фотоса. Авторът на творбите е с
частично увредено зрение и посвещава труда
си на каузата за борба със слепотата.
Изложбата се открива на 11 октомври, от 18
ч. в полу-етаж Запад (вход 4А) на Националния
дворец на културата, с участието на ученици от
НМУ „Любомир Пипков“ от класа на Лили Илиева. Фотосите ще останат в НДК до 14.10. Събраните от продажбата на творбите средства ще
послужат за закупуване на апаратура за скрининговата програма на Пациентска организация „Глаукома“.
Глаукомата е очно заболяване, което е водеща
причина за необратима слепота в света, включително и в България. Ранната диагностика и навременното лечение помагат да се предотврати
загубата на зрението. Всяка година през скрининговите програми на пациентската организация и Института за здравно образование минават хиляди възрастни хора, които получават
достъп до безплатни прегледи при офталмолог.
Благодарение на тази програма, ранната диагностика на глаукома се е повишила значително.
Най-важното, на което се обръща внимание
в Световния ден на зрението е фактът, че 80%
от слепотата в света е предотвратима – може да
бъде избегната или излекувана. Световният ден
на зрението е платформа за всички, които подкрепят усилията за борба със слепотата.

специален еликсир, разработен по рецепта на руски
експерти, елиминира болката при движение и работа
Формулата на артроактал е разработвана в
продължение на дълги години в един от най-големите институти в Русия по ревматология и травматология. Изцяло натуралните му съставки подсигуряват неговото безвредно действие и същевременно действат върху причинителите на възпалението и болката в ставите, прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали проучвания върху артроактал, споделят своите професионални мнения, че това е един от малкото препарати, които
притежават 100% доказана ефикасност и могат завинаги да ви освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст още след
4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като
на 20-годишен. Болките в колената, лактите, таза
или китките изцяло ще изчезнат, а Вие ще си върнете пълната подвижност на ставите. Всичко това
е възможно благодарение
на научния пробив“, твърдят руските учени.
Проведено изследване с така разработената комбинация с 162-та
участници показва, че
след 30-дневен прием си
върнаха пълната подвижност, както и напълно премахнаха болките в ставите. Също така укрепнаха
ставите, а хрущялът се възстанови. Някои дори се
върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от
участниците:
пълно премахване на болката в ставите и
гръбнака още след първата седмица на ползване;
премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2 седмици;
премахване на възпалението и възстановяване на ключовите елементи на ставите (кости и
хрущяли) за 4 седмици;
възвръщане на пълната физическа подвижност след 30 дни.

Помолихме за мнение 45-годишната Станка
Кръстева от София, която е една от първите участнички в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на артроактал усещах как ставите ми полека започнаха
да се отпускат. С всеки изминал ден болката в таза
намаляваше, докато накрая изчезна напълно. Подвижността на крака ми се увеличаваше. След втората седмица отново започнах да ходя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 30 дни болката и ограниченията в подвижността изчезнаха
за постоянно.“
63-годишната Павлина Смирненска, като пробвала артроактал, ни изпрати следното писмо:
„За обикновения човек това изглежда невъзможно, но артроактал действа и при това много бързо!
Обикновеният
човек ще си помисли, че това е невъзможно. Все пак
от научна гледна
точка това са нормални способности за възстановяване, които всеки
организъм притежава. Не е чудо, а просто най-новото научно откритие. Като бивш медицински работник съм напълно запозната със структурата на костите и ставите и принципите на дегенерация. Тайната за толкова мощното действие на артроактал се крие във
фитонутриентите, извлечени от множеството билки, вложени в еликсира (гръмотрън корени, Полски хвощ стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец
кори, копър плодчета, кестен плод, Бреза листа,
Бял равнец стрък, коприва стрък, репей корен).
Тези активни съставки, които проникват в наноструктурата на ставата, стимулират хрущялните клетки към регенерация. Не само че премахват
възпалението, но също така подхранват клетките

и начеват процес на самовъзстановяване. Ставите са буквално възстановени и подмладени.
Въпросните активни съставки са в състояние да:
стимулират хрущялните клетки към пълно
възстановяване – благодарение на това ставите се възстановяват независимо от възрастта;
увеличат синовиалната течност с 40% –
благодарение на това ставите укрепват и стават „по-еластични“;
елиминират възпалението 9 пъти побързо – благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко. Съставките забавят
загубата на колаген и ставна течност, както
и тласкат клетките към регенерация. Вследствие на това ставите възвръщат пълната си
подвижност на наноклетъчно ниво, а организмът сам „поправя щетите“. Това е изцяло
натурален начин.
Препоръчвам горещо продукта, тъй като не само познавам принципите му на дейтвие от научна
гледна точка, но и защото сама изпитах ефекта и
намерих облекчение за болните си стави. Без оглед
на възрастта отново може да се радвате на пълната
подвижност на ставите, а организмът Ви сам ще се
бори с болката и сковаността.“
артроактал оказва благоприятно въздействие
на коленните и тазобедрените стави, междупрешленните стави на гръбначния стълб, ставите на крайниците:
Подобрява подвижността на ставите

Намалява сковаността при движение
Облекчава болката в коленните, тазобедрените и междупрешленните стави
Внася допълнително количество калций от
растителен произход в организма и стимулира отлагането му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на
3 месеца 2 пъти в годината. артроактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без
лекарско предписание.
Продукта Артроактал можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40.
Както и на интернет страницата http://tonik.info/arthroactal/
или в повечето аптеки в страната.

Öена:

1 бр. х 42 ëв. + Áезпëатна доñтавка /Îбùо: 42 ëв./
2 бр. х 38 ëв. + Áезпëатна доñтавка /Îбùо: 76 ëв./
3 бр. х 35 ëв. + Áезпëатна доñтавка /Îбùо: 105 ëв./
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Êрушите пречиñтват
организма от токñини
и подпомагат
храноñмиëането
Консумирането на
круши може да помогне при загуба на тегло и
намаляване на риска от
развитие на рак, хипертония, диабет и сърдечни заболявания.
В една средна круша (приблизително 178
грама) има 101 калории, 0 мазнини, 27 грама въглехид р а ти (включително 17
грама захар и 6
грама
влакна) и
са-

ползи на тези плодове:
Крушите са богати
на важни антиоксиданти, флавоноиди и диетични фибри, които подпомагат храносмилането. Проучване на американския Национален институт по медицина показва, че диети с 14 грама фибри на всеки 1000
калории
са свързани със
значително намаляване на
риска от
коронарн а
бо-

мо 1 грам
протеини. За възрастни над 50-годишна
възраст препоръката
за мъже е 30 грама на
ден, а за жени - 21 грама на ден. Проучвания
показват, че един плод
може да ни осигури
12% от дневните нужди от витамин С, 10%
витамин К, 6% калий и
по-малки количества
калций, желязо, магнезий, рибофлавин, витамин В6 и фолиева киселина.
Крушите съдържат
също каротеноиди, флавоноли и антоцианини
(при тези червена кора).
Ето кои са най-големите

лест
н а
сърцето и диабет тип 2.
Една средна круша осигурява 6 грама влакна
или около 24 процента
от дневната нужда от фибри за жена под 50 години.
Увеличават загубата на тегло. Плодовете и зеленчуците, които са с високо съдържание на фибри, ни дават енергия и същевременно имат ниско съдържание на калории.
Повишеният прием на
фибри, които можем да
си набавим от крушите,
увеличава загубата на
тегло при хора с проблеми с килограмите.

МОЯтА тАЙНА ЗА ЗДРАВА ПРОСтАтА

тОЗи ПрОстиЧък метОд е дОстъПен За всеки. тОй ПОмага на 93% От ХОрата

Здравейте, приятели. Искам да споделя полезна информация с всеки, който
знае какво е болка при уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година успях
да се отърва от простатита.
Аз го направих за малко повече от 2 месеца, “унищожих” хроничния простатит,
който ме измъчваше от години, а и ми се подобри потентността. Простатитът се
появи при мен преди 8 години. Тогава работех по строежите и си простудих прос-

татата. Появиха се дърпащи болки, често уриниране
и всичко останало.
През годините опитах антибиотици, различни народни средства, лекари. Получиха се някакви резултати,
но хроничният простатит си
остана.
Започнаха проблеми с
потентността, които, както каза докторът, са в пряка зависимост от заболяването, а това се случва при
90% от мъжете, които страдат от простатит. В началото потенцията стана вяла, а
след това започна понякога
да изчезва напълно. Аз съм
само на 47 години и да свърша със сексуалния си живот
не бях готов.
аз успях да си подобря
потентността и да се отърва от хроничния простатит напълно! Помогна ми
препаратът Менмакс, който
го купих, защото ми го пре-

поръча един възрастен лекар. Но той се оказа, че е
и най-ефективен. Освен това ефектът от него се усети
почти веднага.
Сутрешна ерекция нямах от 10 години, още преди проблемите с потентността. А тук се появи едва
няколко дни след началото
на приемането на препарата. Искаше ми се да се нахвърля на всички жени около мен, добре че наблизо е
съпругата ми. С времето от
Менмакс нещата ставаха само по-добри.
Започнаха да изчезват
симптомите на простатита.
След около 2-3 месеца си направих тестове и те показаха, че простатит няма. Минаха повече от 10 месеца и него (простатита) го няма.
Препоръчах този препарат на няколко от познатите
ми и той и на тях им помогна. Те също се избавиха от

хроничния простатит, както изчезнаха
и проблемите им с
потентността.
Погледнете снимката ми! Преди една година за първи път опитах Менмакс и оттогава
като че се подмладих с 10 години.
Първия осезаем
ефект усетих едва след седмица.
Болките започнаха да изчезват,
честото уриниране
престана.
Продукта „менмакс” можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата http://tonik.info/manmax/ или в аптеките.

ПроМоЦиоНалНа ЦЕНа:
1 Бр. Х 49 лВ. + БЕЗПлаТНа ДосТаВка (оБщо 49 лВ.)
2 Бр. Х 45 лВ. + БЕЗПлаТНа ДосТаВка (оБщо 90 лВ.)
3 Бр. Х 39 лВ. + БЕЗПлаТНа ДосТаВка (оБщо 117 лВ.)
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ГРЯХ
Цар соломон: „…всеки, който прелюбодейства ... е безумен.“ (Притчи 6:32)

П

реди да се ожени,
Давид беше езичник, въпреки че беше кръстен. Растеше буен,
непокорен, красив юноша
и по ръст и развитие се открояваше сред връстниците си. Това забелязваха
и момичета от по-горните
класове и отрано оцениха
мъжките му достойнства.
След като завърши, изкара курсовете за шофьор и
започна работа в шивашка фирма. Между жените
в цеха се носеха клюки и
небивалици за неговите
мъжки подвизи.
Бяха изминали пет години, откакто работеше
във фирмата, когато в
опаковъчното отделение
дойде Евелина. Тя пакетираше и експедираше готовото облекло по магазините в страната и чужбина, а Давид ги превозваше.
Разбиранията й за живота
бяха толкова далечни от
представите на останали-

те жени за любов, обич,
дори за секс, че тя ги осъждаше. Беше от ония вярващи християнки, на които
Бог беше влязъл дълбоко
в душата и съзнанието им.
В същото време се налагаше всекидневно да бъде с
тях и с този красив млад
човек, у когото мъжкото
вземаше връх над разума.
Когато един ден му каза, че вярва в Господ, той
някак съжалително я изгледа и промърмори подигравателно: „Какъв Господ, живей си живота…”
„Аз живея с Бога и според
Божиите закони” – отвърна му тя рязко и добави:
„Мога да обикна само човек, отдаден на нашия
Господ Исус Христос.“ Това бяха нищо и никакви
слова, но влязоха в съзнанието на Давид и той
инстинктивно разбра, че
Ева е от друга порода. Тя
му открехна вратата към
Бога и чрез него позна

ÍÎСÒÀËÃÈß
Сред багрите на есен ласкава и мека,
където в гаснещия залез погледът се рее,
вървя в забравена от мен пътека,
тъга по края роден в мен живее.
Една е мисълта, която ме теши.
Посоката сърцето няма да сгреши.
Над мен са средногорските звезди,
под мен – земята на моите деди.
Далечна песен тишината буди.
Излита от гнездото птица.

истинската любов. Заклеха се пред Спасителя във
вярност до гроб. Създадоха семейство и децата си
възпитаваха в християнски добродетели. Всичко
вървеше библейски красиво, но както казват вярващите, дяволът си няма
друга работа и постоянно
подхвърляше на Давид изкушения. Той се бореше с
тях и уповавайки се на вярата и любовта към жена
си, беше убеден, че няма
сила, която да го накара
да престъпи клетвата, дадена пред Бога.
На десетата година
от брака в цеха се появи
дяволът. Лицето му беше
нежно и гладко. Очите сини, големи, широко отворени, устните - естествено розови, а над тях стоеше чипо носле. Косите на
сатаната бяха руси, хванати с ластик на опашка, и откриваха дългата лебедова
шия, която плавно се сливаше надолу със стройно
тяло. Гърдите - два заоблени хълма, надигаха лятната алена рокля и тя се
спускаше като мантия на
гръцка богиня. Беше новата моделиерка на фирма-

та. Когато я видя за първи
път, Давид учудено я изгледа, а тя някак свойски
му се усмихна и каза:
- Руслана. - И добави: - С
вас ще работим.
Давид едва успя да каже името си и да поеме подадената му ръка с издължени пръсти. Усети топлината й, а през цялото му
тяло премина смущение.
Вечерта дълго не затвори
очи, а в съня го споходи
видение с неясен образ,
което протягаше към него нежни ръце, понечваше
да го помилва, а той ги отблъскваше, докато в един
момент се отпусна и се отдаде на ласката. Събуди се
задъхан, изпотен.
Стана от леглото и влезе в банята. Погледна се в
огледалото и се прекръсти. Когато отиде на работа,
трябваше да закара Руслана с новите модели до далечен гръцки град. Докато
пътуваха, не смееше да я
погледне, а тя свойски му
говореше, сякаш се познаваха от години. Обясняваше и показваше с ръцете
си някакви елементи от
колекцията. Давид следеше пътя и от време на вре-

Свят отминал в мен събуди
сянката под старата лозница.
Вървя, над мене пеят небесата.
Блести в тревата утринна роса.
Смях и глъч се носят край реката,
на детството отминало ечи гласа.
Да почина, спрях се под дърво черничово,
дето в юлски пек почиваха жътвари.
Тук под южното небе е родното Лесичово,
тук е детството ми. Тук са моите другари.

ме поглеждаше тези ръце,
докато изненадан не разбра, че това бяха ръцете,
които така нежно го обгръщаха в съня му. Това
го смути, защото за първи
път след брака в душата му
търсеше място нещо различно и дяволски изкушаващо. В тялото му се отприщваше дивата страст
на плътта. Когато пристигнаха, денят беше заминал
на запад и докато предаваха дрехите от колекцията на търговеца, съвсем
се стъмни. Настаниха се в
малкото хотелче, което се
ползваше от фирмата, и
преди да влязат в стаите,
Руслана рече:
- Ще се пооправя и ще
сляза в ресторанта, все
пак трябва да вечеряме.
Доскоро…
Докато се къпеше, умората от жегата се оттичаше от него и с нея си отиваха и греховните му помисли. Освежен слезе в ресторанта и когато се появи
Руслана, видя пред себе
си жена, която излъчваше
очарование и съблазън.
Тя знаеше силата на женствеността си и правилото на природата, че жените са тези, които избират.
У мъжа трябва да остане
илюзията, че той избира.
Давид я гледаше с широко отворени очи, а тя се
правеше, че не вижда. Беше го пожелала, беше го
поискала и той щеше да
бъде неин.
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Нощта премина в бурни ненаситни ласки, в
които надделяваше първичният повик на тялото.
Сутринта, като се събуди
и видя до себе си разкошното тяло на Руслана, като
изневиделица пред очите
му изплува образът на Ева.
Тя стоеше до леглото мълчалива, смирена и сочеше
картината на стената в хотелската стая, която изобразяваше Спасителя. Нещо разкъса сърцето му,
той затрепери като лист,
скочи от леглото и както
беше гол, коленичи пред
картината.
- Господи, какво направих, Господи? Дяволът ме
облада. Забравих клетвата, вярата… Потънах в
грях, Господи. Помогни
ми да се разкая и жена ми
да прости греха, който извърших.
Сълзи се стичаха по лицето му. Давид се молеше
за своето изкупление и
спасение. Той знаеше, че
Бог проявява милост към
онези, които се разкайват
и спират да вършат грях.
Моли се дълго и искрено…
Руслана седеше в леглото, гледаше смаяна, невярваща на очите си. Стана приближи до каещия се
Давид, зашлеви му шамар
и презрително изсъска:
- Идиот!!!
кръстан ВлаДиМироВ

Íåæíîñò
На жена ми

георги ЖулЕВ

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

ÇÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍÃÅ ÒÅÐÂÅË, ÊÀÐÄÀÌ

Уважаеми читатели, започваме да публикуваме
откъси от популярната, но изчерпана на пазара книга на професор Божидар димитров. авторът не се
нуждае от представяне. той бе достатъчно популярен и като учен, и като общественик патриот. За съжаление не успяхме да осъществим среща за интервю с него след идеята му за президентска република и желанието да организира партия на професорите.
на поетия ангажимент попречи неочакваната смърт.
Отиде си, както той казваше, „от този изключително
интересен свят” на 1 юли, неосъществил много от своите мечти…
интересна бе позицията
на професора за неговото сътрудничество на дс. в разрез
с налаганата догма за мракобесната същност на „тоталитарния инструмент за насилие” той отстояваше
истината за нейната необходимост и полезност. За
разграничаване на доносническия апарат от разузнавачите и оперативните работници, посветили се
на защита интересите на родината. Заклеймяване-

то на държавна сигурност
се превърна
в мантра на
псевдодемократи, опитвайки се по
този начин
да оправдаят
своята „дисидентска” пасивност и страхливост. няма и не може да има нормална държава от древността до ден днешен без
служби за сигурност, разузнаване, контраразузнаване и т.н.
със сигурност разговорът ни с Божидар димитров
щеше да е интересен за читателската аудитория
на „Пенсионери”. Убедени сме, че той щеше да намери обяснение и на острите въпроси като как така от активен бесепар стана националист и симпатизант на герБ…
в крайна сметка след излизането на неговата автобиографична в известна степен книга с досието
от държавна сигурност се уговорихме в есенната
абонаментна кампания да пуснем поредица откъси. изпълняваме обещанието си.
Следва

Ти не си просто моя любима,
ти си майка на мойте деца две кокичета в пролет и зима,
две звездички, две ясни слънца.
Те под твойто сърце разцъфтяха,
те изгряха на твойте гърди,
твойте къдри станаха стряха,
твоят дъх със света ги сроди.
Затова аз не мога, не мога
да откъсна от тебе душа.
Аз те мисля с любов и тревога
и ръцете ти с трепет държа.
И в минути на тръпна забрава,
в тъжни вечери, в радостни дни
аз те моля: бъди все такава,
все такава докрай остани!
За да бъдеш и моя любима,
и закрила на мойте деца две кокичета в пролет и зима,
две звездички, две ясни слънца.
Матей ШоПкиН
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Писмата

Търся половинката си!

Уважаеми читатели,
В редакцията получаваме много писма от хора, които търсят
своята половинка чрез рубриката „Запознайте се”. Напоследък
зачестиха тези, които ни питат
дали е възможно не в две-три изречения, а по-пространно да разкажете за себе си, живота си, да

опишете човека, когото търсите. Ето защо редколегията реши на страниците ни да се появи
нова рубрика – „Търся половинката си”. Очакваме вашите писма.
За рубриката може да пишат
и хора, които вече са намерили
своя спътник в живота. Пишете
ни! Очакваме ви!

Все още не мога да
си намеря другарче
Уважаема редакция,
Желая да намеря в световния речник най-благородните,
най-хуманните, най-човешките и
топли думи, които да употребя
в писмото си и да достигнат до
вас. Преди известно време ви
изпратих кратка обява за запознанство, която помолих да пуснете няколко пъти. Вие изпълнихте молбата ми, за което ви
благодаря.
За жалост годините ми напредват, вече станах на 72, но все още

съм жизнен, спортувам, вдигам
щанги, карам велосипед, изминавам по 20-35 км почти всеки ден.
Но, уви…Все още не мога да си
намеря другарче. Презирам алчността в някои хора. Обаждат ми
се много дами, но не желаят да
дойдат на среща. Отговарят ми
почти по един и същи начин –
аз съм кавалерът и аз трябва да
отида при тях. Да, но аз не съм
милионер, а пенсионер.
Тодор Диев,
с. Черноземен

Чувствам се щастлива

Здравейте, приятели от в. „Пенсионери”,
аз съм ваша дългогодишна читателка.
Останах сама в живота. Преди пет години почина съпругът
ми. Разбрах, че самотата е нещо страшно, и затова реших да
потърся връзка с някой самотник. Пуснах обява във вашия
вестник и се срещнах
с един възпитан господин. Той е разведен
от много години. Има
дъщеря, която обаче
не поддържа контакти с него. Добър човек е и страда от това.

Оттогава ние си говорим всеки ден по телефона, станахме големи приятели.
Споделяме си нещата от ежедневието,
мечтите, радостите и
болките ни. Животът
ми се промени, откакто срещнах този човек. Не сме говорили
за съвместен живот,
но и това ми е достатъчно – да имам приятел, с когото да споделя и да се виждаме от
време на време.
Случи се така, че миналата зима се разболях и постъпих в болница. Направиха ми

операция. Бях зле.
Приятно бях изненадана, когато един ден
той се появи в болничната стая с букет
цветя в ръка. Хей така, просто искал да ме
види. Изпитах страхотно удовлетворение, че ме посети, значи съм нужна на някого. Пиша ви всичко
това, за да насърча
и други самотни хора да търсят сродната си душа. Аз я намерих, чувствам се
щастлива.
Сиана Петрова,
София
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Heшкa Poбeвa тpoгнa c пpизнaниe
Гoлямaтa Heшĸa
Poбeвa
тpoгнa
cтoтици
cвoи пpиятeли
и
последователи в
мpeжaтa c
неочаквано пpизнaниe. Tя
cи cпoмни
зa минaлитe гoдини,
тeжĸитe
вpeмeнa, нo и вepнитe фeнoвe, ĸoитo нитo
зa миг нe я изocтaвили
и винaги били дo нeя.
Тя
разказа
зa
пoчитaтeлĸитe й Taня и Mapия. Ето какво написа: „Bъpнax
ce мнoгo, мнoгo гoдини нaзaд, зa дa cи
пpипoмня ĸaĸ вcяĸa
cyтpин пpeд вxoдa нa
ĸooпepaциятa, в ĸoятo
живeex, нeизмeннo
мe чaĸaxa двeте мoмичeтa, зa дa мe изпpaтят дo зaлaтa зa
тpeниpoвĸи. Вечер ме
чакаха също.

И тaĸa вceĸи дeн… Зимe и лeтe… B пeĸ и дъжд,
и cняг… B пopaжeния и
пoбeди… Bceĸи бoжи
дeн пpeз вcичĸитe ми
cъcтeзaтeлни гoдини,
Taня и Mapия бяxa нeoтлъчнo дo мeн.
Cтaнax тpeньop, cмeниx жилищeтo cи, cмeниx и ĸлyбa, в ĸoйтo
paбoтex. Πeчeлex и гyбex
cъcтeзaния, зaмecвax ce
в paзни cĸaндaли, yвoлнявaxa мe, нaзнaчaвaxa
мe, издигaxa и cвaляxa…
Πoдaвax
ocтaвĸa,
yчacтвax в избopи, бивax пpиeмaнa и oтлъч-

вaнa…. Kaĸвo ли
oщe нe ми ce cлyчвaшe, нo тe винaги бяxa двeтe
дo мeн. Двeтe.
B Бългapия и
в
cтpaнcтвo.
Cпopeд
тoвa
ĸъдe ce пpoвeждaшe свeтoвнoтo
или евpoпeйcĸo
пъpвeнcтвo…
Cпoмням cи
ĸaĸ зa eднo oт
пъpвeнcтвaтa
Mapия
ce
пoxвaли, чe пoлyчилa в нacлeдcтвo зeмя
oт cвoитe poдитeли и
щe пpoдaдe, зa дa види
тoвa cъcтeзaниe и paзвee тpибaгpeниĸa…
Дoĸaтo eдин дeн дoйдe caмo Taня… Mapия
cи бeшe oтишлa… Зaвинaги… Tиxo, бeз
дa мe тpeвoжи… Бeз
дa тъpcи cъчyвcтвиe… Πpocтo cи бeшe
oтишлa…
Днec Taня дoйдe в
зaлaтa, зa дa ми пpипoмни, чe aĸo бeшe живa, нa тoзи дeн дoĸтop
Mapия Бyдypoвa щeшe
дa нaвъpши 65 г.”.

Maя paзпpъcнa пpaxa нa
Гeopги Илиeв нaд мopeто
Наскоро cъпpyгaтa нa Гeopги
Илиeв ce ocвoбoди oт ocтaнĸитe мy.
Maя Илиeвa пaзилa ypнa c чacт
oт тлeннитe ocтaнĸи нa съпруга си
oт cмъpттa мy пpeз 2005 г. дoсега.
Caнтимeнтaлният зa нeя пpeдмeт
я пpидpyжaвaл нaвcяĸъдe пo cвeтa
– и пo вpeмe нa пpecтoя й в Бългapия, и ĸoгaтo пътyвa зa пo няĸoлĸo
мeceцa дo Дoминиĸaнa.
B пaмeт нa фaтaлнaтa 13-a гoдишнинa oт yбийcтвoтo мy в Cлънчeв бpяг вдoвицaтa нa Глaвния peшилa дa paзпpъcнe ocтaтъĸa oт
пpaxa мy нaд любимитe мy зaливи
нa Чepнo мope зaвинaги.
Днитe, ĸoитo Maя избpaлa зa pитyaлa, били тoчнo oĸoлo дaтaтa нa
пoĸyшeниeто срещу него. Oщe пpиживe Жopo cпoдeлял пpeд нeя и пpeд
мaйĸa cи Beнĸa, чe имaл лoшo пpeдчyвcтвиe и знaeл, чe нe бил любимeц
нa Гocпoд, ĸoйтo нe мy бил oтpeдил
дълъг живoт.
Πo вpeмe нa тeзи paзгoвopи зaявя-

вaл пpeд двeтe нaй-вaжни жeни в живoтa cи, чe иcĸpeнoтo мy жeлaниe билo дa бъдe ĸpeмиpaн, a пpaxът мy дa
бъдe paзпpъcнaт пo caнтимeнтaлнитe и вaжни зa нeгo мecтa oт дeтcтвoтo,
юнoшecтвoтo и живoтa мy нa зpял
мъж.
Πpeз вcичĸитe гoдини Maя нe
нaмиpaлa cили дa ce paздeли
oĸoнчaтeлнo cъc cъпpyгa cи. Taзи гoдинa ce peшилa нa вaжнaтa ĸpaчĸa,
ĸaтo бpaт й бил нeoтлъчнo дo нeя.

Opлин Пaвлoв пaк зaлюби кpacивa жeнa

Opлин Πaвлoв имa нoвo гaджe.
Изнeнaдвaщo e, чe изпълнитeлят ce
впycнa във вpъзĸa, имaйĸи пpeдвид,
чe пpиĸлючи пpeдишнaтa cи пpeди
няĸoлĸo мeceцa. Toй oбaчe oтĸaзвa
дa paзĸpиe пoдpoбнocти oĸoлo

нoвaтa жeнa в живoтa мy.
Зa paзлиĸa oт минaлитe aфepи
нa aĸтьopa тoзи път вpъзĸaтa мy
изглeждa oбeщaвaщa.
Πaвлoв cлoжи ĸpaй нa вpъзĸaтa
cи наскоро c мyлaтĸaтa, c ĸoятo
бe излoвeн oт пaпapaци. Близĸи
дo Opлин издaвaт, чe тoй вeчe e
гoтoв зa ceмeйcтвo, и ce чyдят дaли
пpиĸaзĸaтa c нoвaтa мy щe пpoдължи и тoй щe я oтвeдe пpeд oлтapа.
Πoппeвeцът вeчe зaпoчвaл дa
ce пpитecнявa, чe e нa гoдини, a
oщe нямa дeцa. Зaтoвa cepиoзнo
ce oглeждaл зa жeнa, ĸoятo нe caмo дa
cтaнe нeгoвa cъпpyгa, нo и дa мy poди
нacлeдници.
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Стремя се да бъда себе си

га завистта, насочена
към вас, и как се справяАктрисата Неда Спасова завършва актьорство майсторство в
те с подобни негативи?
класа на проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев в НАТФИЗ
- Завист винаги е имало
„Кръстьо Сарафов”. Играла е в Народния театър „Иван Вазов”, Млаи ще има, докато същестдежкия театър „Николай Бинев” и Театрална работилница „Сфумавуват хората. Към „тъмнито”. Сега е част от трупата на Театър „София”. През 2018 г. е номите сили” на човешката дунирана за „Икар” в категория „Дебют” и за „Аскеер“ в категория „Изша се отнасям с любов и
гряваща звезда” за ролята на Варвара Петровна в „Бесове”. Дебютитака ги побеждавам. Изра в киното в суперпродукцията „Дамасцена”, а сега в шести сезон
кушаващо е да се отдана телевизионния сериал „Откраднат живот: „Анатомия на гнева”.
деш на злото, но е много
„Моята героиня е Кая Райкова. Името й означава силен и устояващ
по-прекрасно да го транна трудности човек. Тя ще се изправи пред много ситуации и ще се
сформираш в доброта.
справи с много неща. В началото зрителите ще се чудят защо пове- Любовта остава ли
дението й е толкова странно, но впоследствие ще разберат и каква
на по-заден план при
причина се крие“, разказва Неда.
вас?
- За мен любовта не е
ме за нищо, освен да се настроение?
обвързана единствено ват?
- Да бъдат себе си, да подготвя за снимки или
- Сън. Много обичам
с определен човек, възприемам я по-мащабно. не се страхуват и да не из- репетиции в театъра. По- да си подремвам. Сънят
Работата, семейството, менят на собствените си някога си открадвам мал- ме успокоява, а като приВ „Откраднат живот”
приятелите и светът са разбирания за стойност- ко време от натоварена- бавим и другата реалност
От стр. 1
цяло не смятам, че у нас моята любов. Любовта в но съществуване. Аз се та програма, за да гледам в него, ме откъсва истинНо най-ценното в то- съществува такова поня- този си вариант няма как стремя да бъда себе си, не някой филм. Хубавите се- ски от проблемите поне
прикривам своите недос- риали действат пристрас- за кратко.
зи сериал е, че е пълен с тие. Ние сме шест мили- да остава на заден план.
- За какво най-често
човешки истории и съд- она... Каква слава? Освен
- Защо хората имат татъци и често се шегувам тяващо и знам, че няма да
би. Персонажите са ле- това „славата” никога не толкова проблеми в с тях. Когато бях на кас- мога да се отлепя от ек- се сърдите на себе си?
- Сърдя се на себе си,
кари и медицински сес- ме е изкушавала и не е любовта и връзките си тинга за „Откраднат жи- рана и това ще съкрати
вот”, продуценче нямам много
три със своите трудности, била моя цел. Моята цел в днес?
време за близкипроблеми, мечти, преч- изкуството е да дам всич- Станали сме големи тът Евтим Милоте хора и го осъзки, любовни отношения. ко от себе си, на което съм егоисти, защото „аз” е по- шев ме попита занавам, но същеСмятам, че това вълнува способна като актриса, и важно от „ние”. Взаимо- що не съм усмихвременно знам,
зрителите, защото много зрителят да бъде удовлет- отношенията между два- ната и аз отговоче те ме разбиот тях се припознават в ворен.
ма души изискват борба рих, че съм темерат и ще ми просгероите от сериала и из- Доволна ли сте от и ежедневни грижи. По- рут, но добър чотят. Ядосвам се
живяват нещо, което им избора си на професия? лесно ни се струва да за- век. Целият екип
на себе си, когалипсва или са преживе- Най-хубавите неща в гърбим всичко, което сме се засмя, защото
то знам, че мога
ли вече. Емоцията в се- живота на човека започ- изградили с един човек, бях откровена и
да направя нещо,
риала е най-важното му ват като на шега. Бях на отколкото да го възраж- казах истината за
а не го правя, закачество и основна сце- 12 г., когато от театрал- даме и облагородява- нещо, което изнарно-режисьорска проме всеки глежда като не- „С работата си давам храна за душите на хората.“ щото има някаква пречка.
вокация. Истинският усден. Мно- достатък.
- Кой е най-ценният времето ми за сън и дру- Хайде да си пожелапех на „Откраднат живот”
го хора
ете нещо!
се дължи на чистата и испрекратя- съвет, който сте полу- ги неща.
- Пожелавам си здраве
- Вашата най-голякрена емоция.
ват връз- чавали?
- Всичко лошо, което се ма страст коя е, чаров- и спокойствие! На читате- Вие сте зодия Водоките си,
лите на вестника ви пожелей, млада, красива и
з а щ о т о случваше в детството ми, но момиче?
- Работата. Отговорът лавам също така здраве и
жизнерадостна. Всичл и п с в а т приемах за фатално, а хуко ли ви върви като по
с т р а с т , бавите неща считах, че не ми не е особено ориги- много любов.
вода?
т р ъ п к а , ги заслужавам. Доста осъ- нален, но това е факт. Аз
- Не знам дали съм Вое м о ц и я . дително мислене към са- почти буквално горя в радолей или Риби, защото
Не вяр- мия себе си... Майка ми ме ботата си, защото знам,
съм родена на границата
вам в то- е възпитавала, че тряб- че с добрата си актьормежду двете зодии. Мнова „дока- ва да се оправям сама с ска работа мога да дам исго рядко нещата в живото смърт всичко и да не се отказ- тинска храна за душите на
та ми са вървели като по
та ни раз- вам. Никога не ми е раз- хората. Актьорската провода. Минавала съм през
д е л и ” . махвала пръст, но много фесия е наистина благомного трудности, въ- Театралната сцена й отива
С м ъ р т т а майчински ме е съветва- датна в това отношение,
трешни борби, проблене е по- ла. Научила ме е, че ако защото провокира зрими и устояване, за да ми ната трупа към Младеж- силна от любовта и от веч- искам нещо много сил- телите да почувстват, да
но и истински, то цяла- съпреживеят, да преоссе случват хубавите неща кия дом във Враца обяви- ността на нашите души.
през последната една го- ха кастинг за нови попъл- Притежавате свое та Вселена ще съдейства мислят неща от собствения си живот и да ги продина. Освен участието ми нения и аз бях единстве- очарование и стил. Как- за това.
- Вие самата гледате менят за по-добро.
в сериала „Откраднат жи- ната в класа, която каза, во бихте посъветвали
- Какво е вашето левот” станах част от трупа- че театърът е супер тъпо младите хора, които ви ли сериали?
Въпросите зададе
- В момента нямам вре- карство срещу лошото
та на Театър „София”, ко- нещо и няма смисъл да си харесват и ви подражаИво АНГЕЛОВ
ето също беше моя меч- губим времето. Единствета. Аз съм от хората, на но аз не исках да се явя на
които нищо не им е да- кастинга и се почувствах
дено наготово. Не про- като „черна овца”, но неизхождам от фамилия на зависимо от това отидох.
Йоханес Брамс.
Симфоничартисти, нямам професи- До завършването на гимКонцертът ще се състои на 27 октомври
онални познанства и раз- назията не си тръгнах от ният оркестър
под диригентството на маестро Григор Пачитам единствено на се- тази трупа и се влюбих в на Българсколикаров, а солисти ще бъдат звездите Рабе си. Често съм водила театъра! Бях се записала то национално
лица Ралинова – сопран, и Кирил Манобитка със себе си дали да в СУ „Климент Охридски, радио през нолов - баритон. Като предколеден подарък
вия
сезон
2018се занимавам с изкуство, специалност философия,
в музикалната програма е концертът на 7
тъй като трудно се оце- и месец преди канди- 2019 отбеляздекември, посветен на великите валсове в
лява физически само от датстуденския изпит ре- ва 70 години
руската музика. Ще бъдат изпълнени музиот
създаванеактьорство. Стискала съм ших да се явя и на изпит
калните произведения на Глинка, Чайковмного пъти зъби и съм си в НАТФИЗ. Приеха ме, а то си. В предски, Глазунов, Прокофиев, Свиридов, Гаказвала, че нямам избор, за мене беше абсолютен стоящия празничен
сезон
оркестърът
ще
поднесе
програма
от
обиврилин,
Дунаевски
и Хачатурян. Мотото на концера трябва да преследвам майтап, тъй като бях крайчани
музикални
шедьоври,
в
която
всеки
ще
открие
нета
„Поклон
пред
моите
учители” е посветено на един
мечтите си. Освен труда но неподготвена. Но прев актьорската ми работа подавателите бяха виде- що за себе си. Традиционно важно място в концертите от доайените на българската композиторска школа се уповавам на вярата и ли нещо в мен, което про- от сезона заемат произведения от български композито- академик Георги Минчев. Публиката ще чуе неговимолитвите, за да постигам мени живота ми... Нико- ри, включително и премиери. За първи път в зала "Бъл- те произведения „Симфоничен пролог” и „Fahrenheit
гария" ще прозвучат „ Орфеева комета” на Добринка
малките победи.
га не съм съжалявала, че Табакова и „Тиха музика” на Валентин Силвестров. Съв- 451” - симфонична сюита по едноименния балет, как- Усетихте ли вече съм избрала актьорската местно със Смесения хор на Българското национално то и пиеси от Марин Големинов, Радион Шчедрин и
вкуса на славата?
професия независимо от радио, подготвен от Любомира Александрова, Симфо- Арам Хачатурян.
- Твърде рано е да го- трудностите.
ничният оркестър ще изпълни „Немски реквием” от
ворим за слава, а и като
- Усещате ли понякоСтраницата подготви Кармен Иванова

70 години от създаването на Симфоничния оркестър на БНР
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„Сините“ надвиха Славия
Впечатляваща победа на
в столичното дерби Ангел Караньотов в Румъния

Левски остана на върха в Първа лига и след
11-ия кръг на шампионата. Седмица след победата над ЦСКА "сините" спечелиха още ед-

но градско дерби - този
път срещу натъжилия ги
доста през последните
години тим на Славия.
Вековниците постигнаха заслужен успех

с 2:0, а над всички бе
централният нападател
Станислав Костов, реализирал и двете попадения в мрежата на съперника. Селекцията на
Славиша Стоянович можеше да се поздрави и
с още по-изразителна
победа, ала пропуски
за своя тим направиха
Жерсон Кабрал и Габриел Обертан.
Следващият кръг се
явява много важен за
левскарите, които гостуват на Лудогорец в директна битка за първото
място в лигата. Битката
в Разград е чак на 20 октомври, тъй като първо
има пауза за националните отбори.

Ангел Караньотов с
мотор на Ducati спечели убедително предпо-

Лига Европа – А група, втори кръг

Останалите резултати от кръга
1:0 Младенов (77)
0:2 Кешерю 20
ЧЕРНО МОРЕ - ВЕРЕЯ 4:2
БОТЕВ ВРАЦА - ЛУДОГО- 0:3 Кешерю 39
1:0 Георги Илиев (24')
РЕЦ 1:4
0:4 Кешерю 43
2:0 Георги Божилов (28')
0:1 Лукоки 10
1:4 Домовчийски 53
3:0 Радослав Василев (48')
4:0 Георги Божилов (71')
4:1 Милан Вушурович (81')
Класиране:
4:2 Станислав Маламов (89')
1. Левски (София)
11 9 1 1 19:6
БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ДУНАВ 4:1 2. Лудогорец 1945 (Разград) 11 8 2 1 22:8
0:1 Ахмед Ахмедов (17')
3. ЦСКА (София)
11 8 1 2 21:4
1:1 Стивън Петков (29')
4. Берое (Стара Загора)
11 5 5 1 14:6
2:1 Петър Патев (36' авт.)
5. Локомотив 1926 (Пловдив) 11 5 2 4 11:10
3:1 Кристиан Димитров (70')
6. Ботев (Пловдив)
11 5 2 4 15:9
4:1 Лъчезар Балтанов (79')СЕП- 7. Черно море (Варна)
11 4 3 4 16:21
ТЕМВРИ - ЦСКА-СОФИЯ 0:3
8. Етър ВТ (Велико Търново) 11 4 3 4 11:11
0:1 Мауридес 37 д.
9. Витоша (Бистрица)
11 4 1 6 9:15
0:2 Тиаго 64
10. Славия 1913 (София)
11 3 4 4 10:11
0:3 Станислав Манолев 90+1
11. Ботев (Враца)
11 3 2 6 9:19
Берое - Локомотив (Пловдив) 1:0 12. Дунав 2010 (Русе)
11 2 2 7 13:23
1:0 Камбуров (87)
13. Септември (София)
11 1 1 9 8:20
14. Верея (Стара Загора)
11 0 3 8 5:20
ЕТЪР - ВИТОША 1:0

28
26
25
20
17
17
15
15
13
13
11
8
4
3

Втора професионална лига X кръг

Поморие - Добруджа 1:0
1:0 Расим 80'
Арда (Кърджали) - Лудогорец 2 0:1
0:1 Будинов 42'
Ботев (Гълъбово) - Монтана 0:1
0:1 Айтов 83'
Кариана (Ерден) - Черноморец (Балчик) 0:0
Струмска слава (Радомир) - Локомотив (София) 1:1
1:0 Кирев 66'

1:1 Хазуров 72'
Литекс - Локомотив (Горна Оряховица) 0:1
0:1 Николов 60'
Пирин (Благоевград) - Несебър 1:3
0:1 Апостолов 75'
1:1 Христов 78'
1:2 Халил 83'
1:3 Пехлинов 89'
ЦСКА 1948 - Царско село – игра се
след приключване на броя

Нефтохимик ликува Абонирайте сe!

За трети пореден път мъжкият волейболен отбор на Нефтохимик 10 (Бургас) спечели Суперкупата на България. Момчетата на треньора Найден
Найденов надигра категорично финалиста в суперлигата и за купата на страната Монтана с 3:0 (25:21,
25:19, 25:21) в мача за трофея, игран в зала "Иван
Вазов" в Стара Загора.

Уважаеми читатели на любимия ви
вестник „Пенсионери“, ако искате да
получавате редовно информация за
спортните събития
у нас и в чужбина, направете си целогодишен абонамент.
Само така вие няма
да пропуснете нито
един брой от вестника и ще бъдете
през цялата година
в течение на всичко
важно и интересно
в областта на спорта.

следния кръг на източноевропейския шампионат по супербайк

в Румъния.
Той записа и уникален рекорд за най-бърза обиколка на пистата "Моторпарк Румъния" с време 1.38.75,
въпреки че продължава да се възстановява
от контузия.
Талантливият пилот
стартира от полпозишън на дългата 4.13
километра писта и завърши 12-те обиколки
с 9 секунди преднина
спрямо румънеца Роберт Орешан и с 21 секунди преднина спрямо Мартин Чой.

Лудогорец допусна
второ поредно поражение след загуба с 0:1 от
Цюрих като гост. Единственото попадение вкара Палсон, който се разписа с глава в 84-ата минута.
През целия двубой си
личеше, че домакините
разполагат с футболисти, които отстъпват като
индивидуална класа на
българския шампион, но
разградчани за пореден
път през този сезон показаха, че имат сериозни проблеми от тактическо и физическо естество под ръководството на
Пауло Аутуори, към което би трябвало да при-

Лудогорец игра под
възможностите си
бавим и
съмнителната
селекция в
последната година и
половина.
Много под
своите възможности играха Марселиньо, Вандерсон, Кампаняро и Дяков, а Лукоки така и не
успя да осъществи вярно
отиграване през всичките
90 минути.
Бразилският наставник
на Лудогорец заложи на
новото попълнение Жу-

Байер Леверкузен - АЕК Ларнака 4:2
0:1 Тричковски (25)
1:1 Хаверц (44)
2:1 Аларио (48)
3:1 Аларио (88)
3:2 Распас (90)

ниор Брандао на върха
на атаката за сметка на
болния Кешерю.
Така българският шампион инкасира втора загуба и изостава на цели шест точки от първите два отбора в групата Байер (Леверкузен) и Цюрих.

4:2 Брандт (93)
Класиране:
1. Байер Леверкузен 2 2 0 0 7:4 6
2. Цюрих 2 2 0 0 2:0 6
3. Лудогорец 2 0 0 2 2:4 0
4. AEK Ларнака 2 0 0 2 2:5 0

Световно първенство по волейбол - жени

Финалната шестица без „лъвиците“

Волейболистките от националния отбор на България се класираха за втората фаза на световното първенство за жени в Япония.
Момичетата на селекционера Иван Петков се наложиха над Канада с 3:1
(23:25, 27:25, 25:21, 25:21)
в последния си мач от група „В” от първата фаза на
шампионата, който бе директен спор за продължаване напред.
БЪЛГАРИЯ - КИТАЙ 1:3
(25:22, 22:25, 14:25, 17:25)
Волейболистките от националния отбор на България започнаха със загуба във втората фаза на
световното първенство в
Япония. Момичетата на селекционера Иван Петков
нямаха никакви шансове
срещу действащия световен шампион САЩ и паднаха с категоричното 0:3
(16:25, 17:25, 11:25) в пър-

вия си мач от група „F”, игран пред около 1000 зрители. Момичетата на селекционера Иван Петков
отстъпиха на силния тим
на Русия с 1:3 (21:25, 20:25,
25:23, 19:25) във втората

си среща от група „F“ на
втората фаза на Мондиал
2018.
Така българските "лъвици" останаха на последното място в групата с едва 2
победи и 6 точки.
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Глиненият град в Тангшан Ïеперуди пиÿт сълçи
Български

Глиненият град в Тангшан – Китай, е единствен по рода си. Той е
точно такъв, какъвто си го представяте - град, в който улиците,
сградите и жителите са изработени изцяло от глина и с
такава прецизност на детайлите, че сякаш са живи. Уникалният Глинен град е великолепен пример за пресъздаване на историята в изкуството. Експозицията заема
съвсем малка площ (300 м х
60 м) от територията на реалния град Тангшан, но върху нея сякаш е събран целият живот на една толкова многолика общност, каквато е китайската. Глиненият град е дело на
Цин Шипинг, който се е вдъхновил от картината „Край реката
по време на фестивала Цинмин”,
чийто автор е китайският художник Чжан Цедуан, живял и творил във времето на династията

Сун – ХII век. Авторът на глинената композиция решава да увековечи празничния дух и подготовката на местните жители за

традиционното религиозно мероприятие в уникална живописна композиция.
През 2008 г. скулпторът заедно с експерти по работата с глина и около стотина работници започва реализирането на проекта,
който му коства стотици безсънни нощи и милиони инвестиции

юани, но независимо от всичко
резултатите надминават всички
очаквания. Три години по-късно
(2011 г.) се ражда един истински
културен феномен.
Въпреки че времето е спряло в Глинения
град, експозицията динамично и многообразно пренася посетителите в ежедневието на
местните, живeли преди
векове - кокетни къщички и амбулантни търговци, теглещи след себе
си своите павилиони на
колела, крави, магарета и волове, дърпащи тежки каруци, отрудени занаятчии и превити под тежестта на някой чувал фермери,
знатни жители с техните ратаи,
пазарящи се купувачи и тръгнали на разходка семейства, лодки
във водата и други на брега, готови за курс.

Èмператорñкото цвете
Япония често се
асоциира с цъфтенето
на вишните, които на
японски език се наричат сакура, но официалното цвете на страната е кику, т.е. хризантемата. Тя се смята за
емблема на императорското семейство и затова символично украсява паспортите на японците. В древността тези цветя са се отглеждали изключително в императорските градини.
Началото на японския

празничен ритуал „Съзерцанието на хризантемите“ - Кику-но-секу – е поставено през
910 година. Днес всеки
простосмъртен в Япония има право да им
се любува. Японците
провеждат фестивал
на хризантемата всяка
година. Любители градинари полагат много усилия през цялата
година, за да отгледат
най-големите и красиви цветове, които да заслужат правото да ук-

расят храмовете.
Професионалните цветари създават
кукли от хризантеми
- кику нингьо. Ръцете
и лицата са направени от восък, а дрехите - от цветя, оплетени

около бамбукови рамки. Гостите на празника се черпят с вино, в
което плуват листчета
хризантема. Японците
вярват, че това питие
дарява на човека дълголетие.

Тропическият ентомолог Фил Торес се натъква на удивителна гледка по река Тамбопата в
Перу. Три костенурки се
наслаждават край брега,
а цветни пеперуди пият
солени сълзи директно
от очите им.
Торес описва пеперудите като „едно от найстранните, загадъчни,
красиви и завладяващи
същества, които е наблюдавал в изследователските си експедиции
и открития“.

С ъ ществуват три
различни семейства пеперуди, които са осем вида и имат нужда от едно и
също нещо - натрий. Пеперудите не могат да получат натрий от цветята
и трябва да го потърсят
другаде. Някои видове
пеперуди използват екскрементите като източник на натрий, други го
намират в почвата, а трети - като пеперудите край
реката - от сълзите.
Плачещите влечуги
са жълтопетнисти страничношийни речни костенурки, които не могат
да приберат главите си.
Единствената възмож-

ност на тези костенурки
да отпъдят жадните насекоми е да клатят главите
си наляво и надясно.
Някои видове животни участват в практика, известна като "мутуализъм", или взаимноизгодно сътрудничество.
Водните биволи, които
обитават влажните зони
в Северна Турция, често
са покрити с малки жаби,
които поглъщат досадните мухи върху гърбовете
на едрия рогат добитък.
Кукувиците, които се от-

глеждат
от
други видове птици, отделят вредно химическо вещество, което
държи хищниците далеч
от гнездата на приемните семейства.
Но докато амазонските пеперуди със сигурност получават нещо от
костенурките, е доста неясно как костенурките се
възползват от това. Фил
Торес коментира, че примерът с костенурките е
междувидово партньорство между животинските видове, при което единият вид има полза, а другият реално не
е засегнат нито положително, нито отрицателно.

Îткриõа грîáниöа Òàéíàòà íà îõðèäñêèòå ïåðëè
на îстрîв Êрит

Археолозите на о-в Крит са открили непокътната гробница от минойската епоха, съдържаща добре запазен скелет на възрастен, както и погребални съдове. Находката
е намерена в маслинова горичка близо до
село Кентри.
Намерената керамика в гробницата е датирана от късния минойски период - 1400
до 1200 г. пр.н.е.
Учените се надяват новото откритие да даде повече подробности за този далечен, но
важен период от гръцката история. И двата
скелета принадлежат на мъже, за които се
предполага, че са били с висок обществен
статус. Въпреки това историята познава и побогати гробници от периода на минойската
цивилизация, строени в куполовиден стил,
с множество стаи и масивни стени. Археолозите предполагат, че древните минойци
най-вероятно не са били сред най-богатите
представители на своето време.

Две семейства в град Охрид
съхраняват тайната на съставката, която се използва при изработката на прочутите охридски перли.
Двете семейства бижутери
Филеви и Талеви изработват бижута в Охрид, които са включени в списъка на световното
културно наследство на ЮНЕСКО от 1920 г. В процеса на работа майсторите бижутери нанасят емулсия с тайни съставки върху малки парченца седеф.
Тайната рецепта са я получили от
своите предци, споделя Михайло
Филев, който сега държи семей-

ния бизнес.
Процесът на изработване на
охридските перли започва през
зимата, когато рибата плашица, чиито люспи са една извест-

на съставка на емулсията, се лови в Охридското езеро.
За да се изработи перла, се нанасят най-малко
осем пласта от емулсията.
Колкото повече са слоевете, толкова по-висока
е цената на бижутата, като някои от тях достигат
стотици евро. Определени екземпляри от бижутата, изработени от семейства Филеви и Талеви, са носени от знатни дами, включително британската кралица Елизабет и датската
кралица Маргарет.

Косатка носи 17 дни мъртвото си новородено
океанолозите от американския Център за
изучаване на китовете съобщават, че косатка
носи в устата си 17 дни своето мъртво новородено. Дни наред те са наблюдавали траурния
тур на майката, в който тя изминала 1600 км.
след края на траура косатката вече изглеждала добре и била в игриво настроение. Тя била забелязана да преследва енергично пасаж
от сьомга заедно с още няколко представители на своя вид в протока Харо, близо до Ванкувър, разказват изследователите, наблюдавали
процеса.
изследователите споделят, че косатките са
най-едрите представители на семейство Делфинови. известни са с това, че носят мъртвороде-

ните си по седмица. учените считат, че наблюдаваната косатка е поставила рекорд. Нейни-

ят траурен маршрут е следен с интерес от специалисти и любители по целия свят.
страницата подготви кармен иВаНоВа

10.X. - 16.X.2018 г.

ПЕТЪК, 12 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”

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

Тв Европа
ПЕТЪК, 12 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини

Най-гледаните
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тв програми

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
СЪБОТА, 13 октомври
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Виж кой говори пак” – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Олимпия
Дукакис, Елиас Котеас и
др.
14.40 „Вихърът на танца“ – с
уч. на Денис Куейд, Анди
Макдауъл, Кени Уормалд, Джулиан Хоу и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Белият дом: Под заплаха” – с уч. на Чанинг
Тейтъм, Джейми Фокс,
Маги Гиленхал, Ричард
Кларкин, Джейсън
Кларк, Ричард Дженкинс
и др.
22.50 „Подземен свят: Пробуждане” – с уч. на Кейт
Бекинсейл, Стивън
Риа, Майкъл Ийли, Тео
Джеймс, Индия Ийсли,
Сандрин Холт, Чарлз
Данс и др.
00.30 „Вихърът на танца“ – с
уч. на Денис Куейд, Анди
Макдауъл, Кени Уормалд, Джулиан Хоу и др.

04.50 „Виж кой говори пак“ – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али,Олимпия
Дукакис,Елиас Котеас и
др./п/
НЕДЕЛЯ, 14 октомври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Сърдечна поща” – с
уч. на Кели Мартин, Чад
Уилет, Патриша Айзък,
Ронда Дент, Брус Бокслайтнър и др.
14.10 „Днес ще се омъжа” (премиера) - с уч. на Джен
Лили, Маркъс Роснър,
Джесика Лаундс, Кристи
Лейнг
и др.
16.00 „Аз обичам България“
– забавно предаване, 2
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Шанхайски рицари” – с
уч. на Джеки Чан, Фан
Уонг, Оуен Уилсън и др.
22.20 „Чиракът на магьосника”
– с уч. на Никълъс Кейдж,
Моника Белучи, Джей Баручел, Алфред Молина,
Джейк Чери, Тоби Кебел,
Тереза Палмър и др.
00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.00 „Днес ще се омъжа” – с
уч. на Джен Лили, Маркъс Роснър, Джесика

Лаундс, Кристи Лейнг
и др. //п/
02.50 „Сърдечна поща” – с
уч. на Кели Мартин, Чад
Уилет, Патриша Айзък,
Ронда Дент, Брус Бокслайтнър и др. /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 5 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 15 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
ВТОРНИК, 16 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Незабравимо” – сериен
филм, сезон 4
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
СРЯДА, 17 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/

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

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

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

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

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

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

19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 13 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с
Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето

17.30
17.35
18.00
18.15
18.30

новини
„В обектива”
Новини
„В обектива”
Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 14 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт

14.00
14.15
14.30
16.05

Новини
„В обектива”
новини
„Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 15 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар

14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 16 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт

12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 17 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар

13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.25
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
17.30
17.35
18.00
18.10
18.30
19.10
19.30
19.45
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45
22.00
22.05
01.00

Новини
Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
новини
Темите - публицистика
Новини
Темите - публицистика
Централна емисия
Новини
Бизнес дейли
новини
Бизнес дейли
Новини
Темите - публицистика
новини
Темите - публицистика
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 12 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 Прокудени от бащин
край повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 „Паралакс“ - публицистично предаване 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
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ ЕВРОКОМ
Петък, 12 октомври
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Криминални хроники - 9
еп. - Сериал
12:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 149
еп. - Сериал
14:00 Сладка тайна - 31 еп. Сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Страници от живота - 149
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 31 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 13 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха

Первый канал (ОРТ)
Петък, 12 октомври
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 12 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!»
22:55 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Александр Яценко, Ирина
Горбачёва, Александр Самойленко в фильме «Аритмия» (18+)
01:50 Валерий Рыжаков, Клара
Лучко, Эммануил Виторган
в фильме «Ларец Марии
Медичи» (12+)
03:20 Савелий Крамаров, Михаил
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Най-гледаните
поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 13 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
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“
10:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Куче в джобче - 41 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 42 еп.Анимация
17:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:30 Бареков и Байрактаров

04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 14 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
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - повторение
04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
Неделя, 14 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Лъжливи рими - сериал
14:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 43 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 44 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал

Пуговкин, Анатолий Папанов, Татьяна Пельтцер в
фильме «Ход конём» (12+)
04:40 «Модный приговор»
Събота, 13 октомври
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви» (12+)
08:05 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 К юбилею режиссера.
Премьера. «Марк Захаров.
„Я оптимист, но не настолько...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Юбилей Марка Захарова
15:55 К юбилею Марка Захарова.
«Обыкновенное чудо» (12+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 К юбилею Марка Захарова.
«Обыкновенное чудо» (12+)
18:35 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»

тв програми
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понеделник, 15 октомври
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

вторник, 16 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“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“
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
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“
06.00- „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

сряда, 17 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”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини 17.45 „Всички на мегдана“
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“
04.00 Алтернативи
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

четвъртък, 18 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
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ - повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“ - повторение
05.00 “Край Босфора“ повторение
06.00 „Всички на мегдана“

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

еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 32 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 17 октомври
10:00 Истинският Родриго - 1
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 33 еп.
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Лъжливи рими - Сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Истинският Родриго - 1
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 33 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 18 октомври
10:00 Истинският Родриго - 2
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 34 еп. Сериал
12:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
13:00 Новини
13:15 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 10 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 2
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 34 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 15 октомври
10:00 Страници от живота - 150
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 32 еп. Сериал
12:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
13:00 Новини
13:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 150

21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Премьера. Юбилейный
вечер Марка Захарова в
театре «Ленком»
00:50 Фильм Марка Захарова
«Формула любви» (12+)
02:20 Владимир Вдовиченков,
Светлана Устинова, Андрей
Мерзликин, Александр
Голубев в фильме «Бумер.
Фильм второй» (16+)
04:15 Людмила Максакова, Андрей Болтнев, Лариса Удовиченко в фильме «Поездки
на старом автомобиле»
(12+)
Неделя, 14 октомври
06:00 Новости
06:10 Александр Михайлов, Любовь Полищук в детективе
«Вербовщик» (16+)
07:35 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Премьера. «Валентин
Юдашкин. Шик по-русски»
(12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)

Вторник, 16 октомври
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Премълчани истини - с
Минчо Христов
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Делници - с Николай
Колев

12:15 Лирическая комедия «Девушка без адреса»
13:50 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника
сельского хозяйства
15:35 «Михаил Козаков. „Разве я
не гениален?!“» (12+)
16:30 Анна Банщикова, Илья
Древнов в многосерийном
фильме «Крылья» (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 «Крылья». Продолжение
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. Первый
полуфинал (16+)
23:20 Кирилл Фролов, Дмитрий
Дюжев в комедии «Огни
большой деревни» (16+)
00:45 Ирина Розанова, Игорь
Скляр, Татьяна Догилева в
фильме «Дети понедельника»
02:15 Евгения Козырева, Михаил
Козаков в фильме «Убийство на улице Данте» (12+)
04:00 Анатолий Кузнецов, Тамара
Логинова, Тамара Носова,
Ольга Аросева в фильме
«Гость с Кубани» (12+)
05:05 «Время покажет» (16+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 12 октомври
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести
14:40 Дом ученых. Наталия
Берлова
15:10 Морозова. Второй
сезон
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания
23:50 Простая девчонка.
Х/ф
01:35 2 ВЕРНИК 2
02:30 Дом, который построил Свифт. Х/ф
04:50 Андрей Малахов.
Прямой эфир

Събота, 13 октомври
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время. Суббота
10:15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пешком... Рыбинск
хлебный
12:05 Пятеро на одного
12:45 Далекие близкие
13:55 Изморозь. Х/ф
15:35 Выход в люди
16:40 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Перекаты судьбы.
Х/ф
00:15 Романтика романса
01:05 Единственная. Х/ф
02:45 Мой чужой ребенок.
Х/ф
04:25 Выход в люди
05:30 Пешком... Рыбинск
хлебный
Неделя, 14 октомври
06:00 Лорд. Пес-полицейский
07:35 Школьный вальс. Х/ф
09:10 Местное время.

Воскресенье
09:50 Сам себе режиссер
10:30 Смехопанорама Евгения Петросяна
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12:45 Сваты-2012
14:35 Искатели
15:25 Ближний круг Юрия
Арабова
16:25 Позднее раскаяние.
Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
01:00 На крыло
01:50 Внимание! В связи с
профилактическими
работами перерыв в
вещании до 08.00

10.X. - 16.X.2018 г.

На гости
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Със самочувствие и достойнство

Петьо
Дафинкичев,
главен редактор
на в. „Пенсионери“
От стр. 6
План-сметката за
дейностите се
проверява периодично, неочакваните проверки на клубовете са чести. Отчитането става с фактури, протоколи, касови ордери и т.н. Голяма организация като тази
на Вяра например няма как да
се справи без
щатен главен
счетоводител, банкова сметка, БУЛСТАТ и
прочее атрибути.

- Нашата цел не е
изцяло да поемем издръжката на пенсионерските формирования. Те събират някакъв членски внос,
имат и спонсори –
споделя Мая Казанджиева. – Но по-голяма част от тежестта
пада върху нас. Договорите за наем са социално съобразени,
срочни, подновяват
се ежегодно с ново
кандидатстване пред
дирекцията „Общинска собственост”. Парите се превеждат на
полугодие. Като изтекат първите шест месеца, се прави пълно
отчитане и проверка.
За пропуските даваме
допълнителен срок и
изрядно ли е всичко,

се превежда останалата част
от сумата.
В клубовете на Вяра
Андонова обикновено няма
проблеми.
Водил
съм чуждестранни делегации при
тях, пожелали
да
видят как
работим с
възрастните хора, и
са оставали очаровани.
Директорката
защитава
пред всички комисии субсидиите. Договорите се пре-

доставят за одобрение, след като преминат по съответния

СПАЗВА СЕ
РАВНОПОСТАВЕНОСТТА

Няма делене на свои
и чужди.
- Политиката трябва да обединява, а не
да разделя – споделя
кметът. – Срещите ми
с пенсионерите, тези мъдри и опитни
хора, са не само полезни, но и прагматични. Наскоро бивш инженер помогна – посочи мястото
на стар колектор за
отводняване на критична зона. Възстановихме го и спестихме
доста пари.
Подозренията, че
доброто отношение
към възрастните е с
цел спечелване на гласовете им в избори, се
разсеяха от признанието на Вяра Андонова.
- Благодарни сме на
общинското ръковод-

ред през инстанциите. В тях са отразени
правата, задълженията
на страните, сроковете
и отговорниците. Подписват се от г-н Нико-

ство и лично на кмета
за отношението. Съставите ни са с носии
и костюми, купени с
отпуснатите средства.
Важно перо е транспортът. Ние много пътуваме. Поддържаме
дружески отношения
с градове в страната.
Разменяме си гостувания за обмяна на опит, разглеждаме туристически и исторически
обекти. Участваме в събори и фестивали. От
5-6 години наши групи
посетиха Турция, Гърция, Македония, Италия, Румъния. Не можем да кажем на бялото черно. Случихме
на кмет.

лов или от оторизирано от него лице.

Но едновременно с
разнообразната кул-

турно-масова дейност
участваме и в протести срещу ниските пенсии, лошото здравеопазване, поскъпването
на живота, липсата на
справедливост в национален мащаб.
Докато беседвахме с

„Будители” – Сливен…
Невъзможно е да изброим всички талантливи изпълнители от
Малко Търново, Варна, Поморие, Горна
Оряховица, Белоградчик, Разград, гр. Елена,
Велико Търново, Но-

ната оценка на изключително ерудираната и обективна председателка на сдружението: „Всяка седмица
се възхищаваме на вашия професионализъм,
на многообразието, на
изводите и злободнев-

основните фактори,

ва Загора – не ще ни
стигнат страниците на
вестника. Показателно
е, че домакините бургазлии се държаха изключително толерантно и гостоприемно.
Не останахме за галаконцерта и кетъринга, даден от кмета – чакаше ни път. Фестивалът си е фестивал, но
абонаментната кампания има своите неотложни задачи. За екипа сега ден година храни. А главният редактор трябва да е на поста си. Щяхме да пропуснем, че г-н Дафинкичев в кратко слово

ните коментари на нашия-ваш вестник.” Ние
пък сме удовлетворени
от екипа на Вяра Андонова: Мара Филипова,
Катерина Колева, Гинка Данаилова, Хрусина
Григорова, Георги Захов, Тодорка Стойчева, Крушка Бумбарова,
Янка Христова и цялото
й изпълнително бюро.
Освен прекрасните
впечатления от красивия Бургас и фестивала
със себе си отнесохме
и топлите думи на Димитър Николов, казани
на изпроводяк: „Разчитайте на общинското
ръководство! Нека бъ-

„ВИНОВНИЦИ”

за родения преди осем години фестивал, на
сцената в салона на
Дома на нефтохимика
съставите се сменяха
един след друг. Публиката аплодираше
бурно. В статута за
събитието е записано, че се провежда
за социална адаптация на хората от третата възраст, съхраняване, развитие и
популяризиране на
най-доброто от богатата песенна съкровищница на родината. И той се
потвърждаваше. Решението фестивалът да е
без конкурсен
характер първоначално ни
учуди. После
разбрахме,
че веселието
е още по-пълно, когато ги
няма интригите, сръдните,
ходатайствата
пред журито.
Предвидените грамоти и сувенири са достатъчни. Десетте минути с две или три песни – една бърза, една
бавна, и до три стиха,
са добро поле за изява. Колко емоции и
щастие излъчваха погледите на самодейците! Разкошен хор от Свети Влас, руска
вокална група
„Калина”, вокална група „Славяни” при Съюза на офицерите и сержантите от резерва – Черноморец, смесен хор
„Елена Граматикова” от Ямбол,
певческа формация „Приста”
при клуба №8
– Русе, камерен хор
на учителите при клуб

поздрави участниците дем партньори, винаги
и обяви колективите, сте добре дошли!” Но
удостоени с грамоти не в тях се крие приот името на редакци- повдигнатият, на моята. От присъстващи- менти хвалебствен тон
те доста са читатели, а на публикацията. Просвероятно и абонати на то в Бургас към орга„Пенсионери – За ва- низираните пенсионешето здраве”. Най-мал- ри се отнасят по доското, че откакто Вяра тоен начин – така, какАндонова е председа- то би трябвало да е нател на СП-2004 – Бур- всякъде в родината. Те
гас, всички нейни клу- се чувстват пълноценбове са редовни годиш- ни членове на общени абонати. Уважават ството. Усилията на нани хората и ние им от- шия вестник вече дваговаряме със същото. десет и осма година са
Особено ценим и лич- главно в тази посока.
Спечелени сме завинаги за фестивала
„Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас”. Той вече е наш много добър приятел. Ще следим неговото развитие и ще помагаме с каквото можем.
С удоволствие предоставяме страниците
на вестника за отразяване на самодейните
състави, участници във фестивала. Очакваме
писмата ви, придружени със снимки.
Екип на вестник „Пенсионери”
Снимки: Атанас НЯГОЛОВ
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Обяви

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

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски
с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен
електрически радиатор,
гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима
088/6373501 – подарявам тибетска гъба
0897/507266 – продава ВИТО 771, бензин и газ,
металик. Спешно!
0889/378252 – продава мини казан за ракия,
етерични масла – 170 лв.,
уред за жива и мъртва вода – 45 лв., дръжки за врати – по 5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза,
абрихт и др. аксесоари.
Продава за мерцедес купе 114-115, стъкло за фар,
предна решетка, тасове
0988/751416,
093/422371 – продава
стругове за обработка на

метал и дърво, кола субаро на части, двигател – 80
хил. км
0879/421080 – продава полунови калорифер,
9 нагревателя ловчански
вместо за 215 лв. от магазина – само за 25 лв. Продава нова порцеланова
мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава струг, банциг, гатербанциг, бормашина
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – абрихт, ренде
0879/950078 – медицински фелдшер със стаж
на село и в „Спешна помощ” търси работа по
специалността
0877/882177 – яке от
естествена кожа мъжко,
европейско, ново, голям
размер – 150 лв., сако от
естествена кожа, голям
номер, употребявано –
50 лв.
02/8586961 – продава покривки за легла
150/210, абсолютно нови, ледека, с дълъг косъм,
оранжеви – 20 лв./бр.
0888/245413 – продава 2 тома „Вътрешни болести”, 1 бр. „Лекарствен
справочник”, 4 тома „Ръководство по кардиология”, на руски, „Анатомия
на човека”, матрак 90/180
см – 56 лв., електрическа
печка за баня – 32 лв.; нов
дамски кожух № 54 – 180
лв., нова месомелачка –
65 лв., нова сокоизстисквачка електрическа – 82
лв., нов газов котлон с две

Възпоминание
На 12 октомври 2018 г.
се навършват
12 години
от смъртта на

Ангел Цветков
Дафинкичев

Нека всички, които
го познаваха,
си спомнят за този
истински Човек.
Сем. Дафинкичеви,
Сербезови, Базарски, Георгиеви, Николови

Възпоминание
На 16 октомври
се навършват
40 ДНИ
от внезапната смърт на
скъпия съпруг, баща, дядо
и прадядо
инж. ГЕОРГИ АСЕНОВ

ГЕОРГИЕВ

1939-2018
Скъпи Гого, ти беше и ще
останеш за нас нещото, в което вярвахме, истината, до която се докосвахме. Ние сме благословени, че те имахме. Останаха скъпите ни
спомени, голямата мъка и вечната ни обич.
Почивай в мир!
Панихидата ще се извърши на 16 октомври,
вторник, от 17,30 ч. в църквата „Свето Успение Богородично” на пл. „Ручей”, София.
От близките

Български

Съобщения

ТАРИФА

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

гнезда – 80 лв., нова соковарка – 78 лв.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава
грамофон с плочи, и колани
0889/613432 – продава пчелни семейства
на рамка с пита – 18 лв./
бр., при закупуване на 5
бр., при повече пити – 15
лв./бр.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0878/438599 – продава инвалидна количка –
270 лв., тоалетен инвалиден стол на колела – 90
лв., родопско одеяло – 25
лв., котленски килим 2,20
м/3,00 м
02/8586830 – продава пощенски марки и картички
0988/762432 – продавам цигулка

имоти

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

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или пенсионерки, безплатно и безсрочно. Условия – много
добри. Който няма дом, да
заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в поли-

Възпоминание
Прага на дома си роден да пристъпим,
Боже мили, тези мигове ни подари!
25 ГОДИНИ
без

БОЯН ПЕНЕВ
ХАДЖИДЕНЧЕВ
и
5 ГОДИНИ
без

ПЕНКА ИВАНОВА
ХАДЖИДЕНЧЕВА

майсторшивачка
Много къщи
има в малкото
градче, но една е в нас като сърце.
Там ни срещаха бащино чело и на мама
топлите ръце.
Сега идваме през лятото със синовете.
Отдалече да поседим поне седмица в бащиния
дом.
Но няма кой да ни посрещне с обич и с
протегнати ръце!
Няма ги нашите мама и татко!
Поклон пред достойния ви живот!
Хаджиденчеви

те на Рила, село Ресилово,
продава къща с голям двор,
бунар и други екстри. Цена
40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени – обл.
Пловдив, до гр. Съединение
0894/297967 – продава
вила на 3 ет. в Момин проход, напълно обзаведена
или под наем – 1500 евро
0877/882177 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880
кв. м близо до водите на
язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София – за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета,
за риболов, подводен риболов, ветроходство.
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки и
две сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско,
общ. Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на
село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в
с. Огнен, Бургаска област,
с вода, кладенец и ток –
12 000 лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер с
гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща с двор
и лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на 70 км
от София, с допълнителен
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парцел с постройка. Цена
30 000 лв.
0898/798427 – продава
вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства, Столична община – 27 000 евро. Бонус
– джип!
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея,
край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава 10
дка иглолистна гора в района на Велинград
0886/196621 – спешно
търси малък апартамент в
малък град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под
наем мазе за склад или
друго
0988/783323 – спешно
продавам ремонтирана и
преобразена гарсониера
или заменям за боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см стиропор, отвътре – с ламперия,
и е реконструирана в двустаен. Към жилището има
и гараж
0878/438599 – продава
обзаведена вила, на 40 км
от София, с ток, вода, двор
800 кв. м, 30 дървета, басейн, панорама. Въздухът е
кристален.
0887/337684 - наемам
дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня
или солидна стопанска постройка - в цялата страна,
без областите Кърджали и
Смолян. С предимство са
Габровска, Търновска, Старозагорска, Пловдивска и
Сливенска област
0898/824436 - къща двуетажна с двор 2500 кв. м в
Средня, Шуменско, с ябълкова градина
0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 ,
0886/010504 - продава в
с. Ведрина, Добричко, обзаведена къща с 2 гаража, затворена, луксозна беседка,
огради, 3 дка двор с овощна градина
0894/637021 – продаваме къща, кухня, селскостопански сгради с двор, 5 дка
овощна градина. Изгодно!
0894794406 – продава къща със стопански постройки с двор 740 кв. м,
гъбарник, трифазен ток, водоснабдено, с. Тополи, Варненско

10.X. - 16.X.2018 г.

лУнен
КаленДар

10 окТоМВри, 2 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа,
луНа В скорПиоН
Няма да имате проблеми в общуването, с близките си ще бъдете в разбирателство. Негативните
тенденции ще бъдат слаби, но ще
има известен период, когато ще се
усилят. Ако подхождате спокойно
и конструктивно, ще решите без
усилия проблемите си.
11 окТоМВри, 3 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа В
скорПиоН
Желателно да обърнете внимание на себе си и да подлагате организма си на изпитания – най-вече
не злоупотребявайте с алкохола и
тежка храна.
12 окТоМВри, 4 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа В
сТрЕлЕЦ
Възможни са сериозни разногласия и даже караници, трудно ще
угодите дори и на близките. Онези
от вас, които имат повишена метеочувствителност, може да почувстват здравословни проблеми.
13 окТоМВри, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа В
сТрЕлЕЦ
Съвземете се и сложете нервите си в ред, за да не и си докарате неприятности. Здравето ви ще
е добро.
14 окТоМВри, 6 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща лЕНа, луНа В
коЗирог
Няма да имате проблеми в общуването, с близките си ще бъдете в разбирателство. Негативните
тенденции ще бъдат слаби, но ще
има известен период, когато ще
се усилят.
15 окТоМВри, 7 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа В
коЗирог
Комфортно време за хора
предвидливи, сериозни, умеещи
да оценяват последствията от своите постъпки и правилно да разпределят силите си. Очаквайте важно известие, което определено
ще изисква вашето внимание
16 окТоМВри, 8 луНЕН ДЕН,
ПърВа ЧЕТВърТ, луНа В
коЗирог
Може да получите неочаквани новини, които ще се отразят на
вашите отношения с приятелите и
близките. Жизненият ви потенциал
ще расте, а заедно с него и вашата
енергия и лично обаяние.

Обяви
ЗаПОЗнайте се

0876/824264 – 65 г.,
разведен, пенсионер,
живее в къща. Търся
жена от 50 до 60 г., без
дом. Да живее при мен.
Да е чистоплътна и да
не лъже!
0898/776349 – 72
г./173 см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска област, разведен, живее
на село в собствен дом.
Търся другарче добро,
благородно, с човешки
качества. Аз съм честен,
почтен, чистоплътен.
Живеене където предложи дамата.
0885/285997 – неженен съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел
Дечев, с. Варвара, общ.
Септември, обл. Пазарджик
0511/52296 – вдовец
на 79 г., самостоятелен,
в добро състояние, желае жена до 70 г., без
дом, за съвместно живеене в уютно село до
курорта Албена и Кранево. Ако е шофьор, е
още по-добре
032/249675 – на 88 г.
търси жена, около 65 г.,
здрава, да не пуши, без
ангажименти – за гледане на мен и сина ми, на
61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
0886/916491 – мъж
на 58 г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от 55 до 63
г., от София и Софийска
област
0988/799492, Емил
Петров - 59/170/60 - Разведен без деца от Козлодуй, търси съжителство с жена от малките
и големите градове на
България. Дамата да е на
възраст от 47 до 63 години. Да има кола, при
евентуално разбиране да дойде да ме вземе . Когато заживееш с

даден човек го опознаваш. Работя към Т.Б. за
500 лв. Добър човек съм.
0877/827210 - след
18,30 ч., 60-годишна
вдовица от София търси вдовец от София, 6065 г.
0898/225564 – желае
запознанство с жена,
обичаща морето, планината и селото. Аз съм на
70 г., учител по изобразително изкуство, нормален човек
0895/298388 – до 20
ч. – 72/165/68, вдовица
търси здрав, непушач,
трезвеник, от 68 до 75
г. Съжителство при мен
на село.
0895/751977 – мъж
желае запознанство с
приятна дама за сериозно и продължително
приятелство. Моля само сериозни обаждания и СМС!
1336 софия – „люлин”, п.к. 134, за г-н
Денев – търси се дама,
която да е сама, без съпруг, вдовица, разведена, която да се събере с
мен, за да имаме поне
едно общо дете, а може и две. Може вдовица с нейни деца, но да
е във възможност да
имаме наше. Ще й подаря цвете, като изпрати снимката и телефона
за разговор!
0896/702155 - мъж на
76 г. желае запознанство
с дама от Старозагорска
или Великотърновска
област, която има възможност и желание за
съжителство при нея
0894/768863 – 85
г./160 см/70 кг, приема
бездомна здрава дама
от 65 до 76 г. за доглеждане и наследяване – все
още съм на крака и с багажа си!
02/4690408 – след 18
ч. – самотен учител пенсионер от София търси
себеподобна дама за сериозна връзка от 65 до
75 г. Живеене по споразумение. Държавата, националността и произходът са без значение.
Да се обаждат сериозни
и подходящи дами!

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (10.X. - 16.X.2018)
оВЕН - Седмицата ще започне обещаващо за вас,
особено ако имате възможност да направите така, че шансът
да работи за вас. Не се осланяйте
на доброто си здраве, а се погрижете да не се влоши.
ТЕлЕЦ - Избягвайте несигурността в собствените ви действия и решения. Постарайте се да не завишавате нивото си на стрес, тъй като
това ще има неблагоприятен ефект
върху отношенията с интимната ви
половинка.
БлиЗНаЦи - До средата
на седмицата не съжалявайте за пропуснати възможности, а се постарайте да си
създадете нови. Действайте с повишено внимание спрямо документите, които ви се предлагат за подпис.
рак - Съобразявайте се
с текущите си ангажименти, но в същото време не се
лишавайте от шанса да се отдадете
на пълноценен отдих. Обещанията,
които ви дават близки или приятели, ще ви окрилят.

лъВ – През седмицата
рискувате да се разочаровате в най-неподходящия
момент. Действайте с повишено
внимание, когато става въпрос за
финансовите операции. Здравето
няма да ви изневери в този момент.
ДЕВа - Около средата на
периода голяма част от
вас ще получат обещаното,
особено ако сте изпълнили всички изисквания. Концентрирайте
се върху разширяването на контактите си.
ВЕЗНи - Предстоящите ви
ангажименти от делово естество ще ви натоварят. Не
отлагайте планираната почивка. В
края на разглежданата седмица запазете в пълно спокойствие и не се
нервирайте за нищо.
скорПиоН - Независимо
дали имате проблеми от
материален или личен характер, не губете кураж. Постарайте се да имате реална преценка за заобикалящата ви действителност. Отнесете към близките
си за помощ.
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сТрЕлЕЦ - През почивните дни не е особено подходящо да проявявате лекомислено отношение към финансовото си положение. Бъдете стриктни към обещанията, които сте поели
към интимната половинка.
коЗирог - Постарайте
се да постигнете емоционално равновесие, като направите цялостна равносметка на вече
изминалите събития в личния ви
живот. Действайте изключително
предпазливо, когато давате пари.
ВоДолЕЙ - Започнете
седмицата с повишено
внимание, тъй като при
вас нещата в материален, социален и личен план ще стоят на кантар. В случай че направите погрешен избор, рискувате да си навлечете главоболия.
риБи – До средата на седмицата ще ви се наложи да
задържите нивото на енергийния
си потенциал изключително високо, защото в противен случай няма
да можете да се справите с предизвикателствата. ДЖесиКа

Съобщения

1233 софия, п.к. 43
– вдовица – хубава, непълна, осигурена, търси 74-76-годишен господин. Може да пишете
само име и телефон, аз
ще ви потърся.
0882/368952
–
65/160/65 – интелектуалка търси себеподобен, неангажиран – за
приятелство, взаимопомощ и с дом, телефон –
Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж
на 60 г. от хасковско село, не пуши и не пие,
търси жена от 50 до 60
г. за семейство, която да
живее при него. Да е от
Хасковския регион!
068/639416 – 74 г.,
без ангажименти, с позитивен ум, търси мъдър господин за сериозна връзка
0884/287962 - 61
г./173 см/65 кг, добър
и скромен мъж с отлична визия и здраве, работи, не пие алкохол и не
пуши, очаква запознанство с добра и приятна
жена, която да е като него с чувство за хумор –
от Ловешка област, Северна България
0894/358377 – майстор готвач търси дама
за сериозна връзка или
брак. Заедно да работим
през лятото на морето,
зимата – по зимните курорти. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0898/344893 – 68
г./160 см./67 кг, добра
домакиня с добро сърце търси другар за спокойни старини, до 72 г.,
от Пловдив и региона
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица
пенсионерка търси другар за старини. Предпочита да е от Русенска и
Разградска област, може
и от Великотърновска
0879/578077 – 63
г./164 см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г., по възможност от град, да живее
при нея с цел съжител-

ство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши, почти не пие, с пенсия 300 лв., няма кола,
без домашни любимци,
домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 60-80 г./160-180
см/60-80 кг, възможна
кореспонденция, живеене, може и при нея - зимата в столицата, лятото
на село
0879/578077 – 63
г./163 см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска кутия 822 - вдовица
на 75 г./166 см/68 кг, непушачка, запазена, без
ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0882/550389, Николов - 81 г./169 см/70 кг,
непушач, трезвеник, добряк, лозар, иска да живее при интелигентна,
любяща, вдовица от 71
до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да
не пие и да не пуши, да
не е осъждана, психически и физически здрава,
за да създадат дете и семейство. Живеене при
него
0894/202602 - 70
г./177 см/70 кг - не пуши, не пие, осигурен, без
наследници, търси жена
за съжителство или брак
0876/779479 - вдовец на 60 г./160 см/85
кг желае запознанство
с вдовица от 60 до 64 г.
От цялата страна!
0894/945385 - 72
г./168 см/72 кг, жена образована желае хубави
моменти с хубав, образован и възпитан мъж,
над 172 см, от 73 до 77 г.
- за щастлив живот. Само
сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава, търси своята поло-

времетО
в сряда ще има незначителна облачност, а температурите отново ще се движат в широки граници – от 3 до 19 градуса. Очаква се да бъде и ветровито. в четвъртък и петък атмосферните условия
няма да претърпят съществени промени. в събота
се очаква заоблачаване, утихване на вятъра и температури от 5 до 18 градуса. в неделя на някои места ще превали краткотраен дъжд, като ще настъпи и спадане на максималните температури до типично есенните 17 градуса през деня. в понеделник се
очакват краткотрайни превалявания, без движение
на дневните температури. във вторник вече ще вали, но няма да застудява, като температурите ще
са от 10 до 18 градуса.

БиОПрОгнОЗа
През периода е възможно да зачестят оплакванията от често и болезнено уриниране при хора с хроничен или често повтарящ се цистит. От полза за тях
ще бъде пиенето на чайове от листа от бреза, коприва и леска, от стръкове от полски хвощ, от плодове
от шипка и червена боровинка и др. Очакваните магнитни бури могат да станат причина много от хората с по-лабилна нервна система да имат оплаквания
от повишена раздразнителност, главоболие, безсъние
и др. За балансиране на нервните процеси ще допринесе приемането на хранителни добавки, съдържащи
магнезий, цинк, витамин в6 и екстракти от валериана, лайка, жълт кантарион, мента и др.
Д-р иван сТоЯНоВ

магнитни бури - 11, 12.X.
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винка на подходяща
възраст, но и финансово стабилен
0895/757587 – мъж
на 62 г., свободен, самостоятелен
02/8733786,
0885/442778
–
73/180/98,
инженер,
симпатичен, сам, осигурен, поет, търси добра,
осигурена, непушачка,
нематериалистка, без
ангажименти жена от Варна или София – за щастлив съвместен живот на
двете места
02/9452327 – вдовец
от София, сам, независим, с кола, не пуши, не
пие, 75 г./166 см/70 кг,
желае съжителство с дама около 70 г, да не пуши
и пие, добра домакиня,
да може да пее. Аз свиря на народни инструменти, а на мандолина
– руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни
и шлагери
0882/550389, Стоянов – 79 г./168 см/71 кг,
непушач, с полувисше,
осигурен, добряк, иска
да живее при нежна домакиня от 67 до 82 г. като
влюбено семейство

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
16 октомври 2018 21:03:02 ч. - първа четвърт. За да смъкнете 1-2
кг, трябва да започнете
диетата от този час и да
продължите на сокове и
течности до същия час на
следващия ден.
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Безплатни
прегледи

Умбал „Александровска“ отново ще бъде част
от най-мащабния скрининг за превенция
на рака на млечната жлеза
УМБАЛ „Александровска“ е една от десетте болници,
които ще си партнират в борбата с рака на гърдата, стана
ясно на пресконференция в Столичната община по повод
предстоящия скрининг за ранно откриване на заболяването. В рамките на октомври специалисти от двете хирургични клиники на болницата ще провеждат безплатни мамологични прегледи в хирургичните кабинети, ситуирани на територията на Спешното отделение. Направления
по НЗОК не се изискват, но записването е задължително!
Кабинет І-ва хирургия, тел.: 02/ 9230 590 (всички лекари от клиниката ще се включат в кампанията)
Кабинет ІІ-ра хирургия, тел.: 02/ 9230 540 и 02/ 9230
290 (консултанти: доц. Свилен Маслянков и д-р Красимир Шопов)
Ракът на гърдата е най-често срещаният рак при жените. По данни на Националния статистически институт
смъртността от него през 2017 г. е 33,6 на 100 000, а през
2016 г. е 34,1 на 100 000. Всяка година 3100 българки заболяват от рак на гърдата, 1100 от тях умират. Когато се
открие навреме, той е лечим в 97% от случаите, твърдят
специалистите. В България само 14% от случаите се диагностицират навреме, докато в Западна Европа и САЩ този
процент е около 50. Само в 5% от случаите ракът на гърдата се среща при жени под 40-годишна възраст. Препоръчително е първият профилактичен преглед с ехограф
да бъде направен около 30-годишна възраст.
След 45-50 г. прегледите продължават с мамография
през период от 2 години. Мъжете също могат да заболеят
от рак на гърдата, но при тях вероятността за това е 100
пъти по-малка, отколкото при жените.
От няколко години на територията на болницата функционира Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания, оборудван с многофункционални, миниинвазивни, автоматизирани системи от най-висок клас за прецизна диагностика и ефективно лечение
на неопластичните процеси, в т.ч. на рака на гърдата. От
2017 г. в микробиологичната лаборатория на УМБАЛ „Александровска“ се прилага генетично тестване за предразположеност към рак на гърдата, а в Клиниката по хирургия
се прилага интраоперативна лъчетерапия/радиотерапия
(ИОРТ) при пациентки с ранен карцином на млечната жлеза. Доц. Ангелов подчерта заслугите на болницата за откриване на заболяването при жени в отдалечените региони на България, където от няколко години екипи на лечебното заведение провеждат профилактични прегледи
на доброволни начала, по инициативата „Направи добро!“.
Никога не е рано, може да бъде късно!

Уред чудо,
помогна ми

От няколко години съм почти инвалид. Имам болки в кръста, гръбнакът ми е на S, приведена съм. Бях
трудно подвижна, но да благодаря на съседката ми,
която ме увери, че с този уред ще мине. Купих си апликатора и чудото се получи! Много съм доволна,
препоръчвам го на всекиго.
Стоянка от Трилистник

Произходът на това изделие е от Русия,
известно като имприкатор „Кузнецова“. Разпространен е
ЗА ВСЕКИ
в цял свят в различна
форма – възглавнич- Облекчава
ки, стелки, валячета болките
и др. Уникалното на в главата,
българския аплика- гръбначния
тор е, че пуловете
стълб,
са капсуловани върху ставите,
кожа, а не върху плат,
подобрява
което го прави по-лекръвообрасен за почистване, а и
кожата по-добре за- щението,
19,9
държа топлината. отпуска
8л
Пуловете имат вър- мускулите и нервите.
в.
теливо движение, ко- Поръчки на тел. 0888/254210
ето подобрява маobezbolaa.com
сажния ефект.
Ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

ОБЕЗБОЛЯВАЩ
АКУПУНКТУРЕН АПЛИКАТОР
ДОМ

Цен

а

Допълнителният прием
на храносмилателни
ензими ни осигурява
по-добър живот
Ензимите са протеини, които
ускоряват химическите реакции в
организма (понякога над 1000 пъти). Без тях процесите в организма
биха протичали толкова бавно, че
не би било възможно съществуването, а недостигът дори само на
един ензим би повлиял на целия
ни метаболизъм. Основната грижа на тялото е да осигури достатъчно хранителни вещества за съществуването си – като разгради
и усвои продуктите и ги превърне
в източник на полезни вещества.
Този процес отнема много енергия, особено ако организмът трябва сам да синтезира липсващите
ензими. При хранене над 50% от
енергията се изразходва за процесите на храносмилане. При силен
стрес, много ниска или много висока температура или друго екстремно обстоятелство, тялото се
нуждае от много повече ензими,
отколкото в нормално състояние.
Допълнителното приемане на
храносмилателни ензими засилва
съпротивителните сили на организма, помага при възпаления, подобрява кръвообращението, помага

при зарастването на рани и се бори с вируси!
Продуктът Ензи-Мил (EnzyMill) съдържа седемте най-важни
храносмилателни ензима, подбрани от растителни източници и микроорганизми в National Enzyme
Company – USA, лидер в производството на ензими. Те подобряват усвояването на важните за организма нутриенти, като въглехидрати, мазнини, протеини, витамини и минерали. Таблетките са
устойчиви на стомашната киселинност, имат широк спектър на
действие. Таблетките в Ензи-Мил
(Enzy-Mill) не съдържат животински продукти, оцветители и консерванти! Могат да се приемат и
от вегетарианци.
Ензи-Мил (Enzy-Mill) подобрява храносмилането, като го подмага, в резултат на което не чувстваме тежест и болки в стомаха, предотвратява подуването и намалява газовете.
Можете да намерите
в аптеките и без рецепта
или онлайн директно от производителя на www.botanic.cc!
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Îòãîâîðè îò áð. 40
игрослоВиЦа
1. Мугла – Лакта – Тасос 2. Алоин – Инана
– Напор 3. Писмо – Мотел – Елини 4. Типик
– Икона – Нарев 5. Етоша – Шабла – Лакей
6. Радар – Арека – Кааза 7. Гриви – Вилка
– Казан 8. Манто – Тояга – Гаази 9. Казма –
Мазда – Данте /Алигиери/ 10. Анапо – Поаро /Еркюл/ – Роене 11. Амеба – Банка – Капер 12. Бадем – Емири – Риони 13. Приам –
Амара – Разин /Степан/ 14. Рента – Татри –
Ринит 15. Лоден – Еноли – Лиана 16. Греда
– Дамар – Артел 17. Понор – Орион – Оникс Названията на българските филми са:
А/ ГОСПОДИН ЗА ЕДИН ДЕН Б/ КАТО БЕЛЯЗАНИ АТОМИ В/ СПИРКА ЗА НЕПОЗНАТИ

Ñòð. 27

ПЯсъЧЕН ЧасоВНик
1.Сатирик 2.Кираси 3.Сирак 4.Икар 5.Арк 6.Ра 7.А 8.Ан
9.Ано 10.Рона 11.Орани 12.Романи 13.Маркони /Гулелмо/
14.Макарони
МагиЧЕски кВаДраТи
Цадик – Акула – Дунав –
Илава – Кавал; Шамот – Агора
– Молец – Орехи – Тацит Лекит – Егида – Кител – Иде ли –
Талин; Билет – Ибери – Лекар
– Ерато – Тирол; Наряд – Арама – Радар – Ямаха – Дарак.

Ñòð. 38
ВоДораВНо: „Легенди за страстта”. Лагер. Ене. Анорак. Пита. Огретен. Бари. Кета. Ров. Капитан. Бар. Слав. Кота. Ати. Спин. Банани.
Лиенит. Село. Анапа. Кодак. Кама. „Анар”. Арап. Кимоно. Атари. Отит.
Так. Име. АТЕ. Арон. Комар. Анили. Пара. Нисан. Ласо. Иран. Василев.
НАТО. „Аканат”. Натин. Ама. Арамис. Рамене. „Алиби”. Окаден. Тен.
Опити. Алама. Иком. „Анете”. Акино. Ир. Етилен. Тарок. Лира. Емитер. Титов. Дом. Скок. Вата. Асенова.
оТВЕсНо: Пеликани. Роман. Рамапитек. Гатер. Екатерина. Али.
Имо. Легат. Снопи. Олина. Италик. Не. Аспид. Тенис. Кабинет. Ядро.
Литак. Авари. Енев. Гран. Ки. „Нана”. Ат. Ра. Езеров. Самолет. Анев.
Беко. Митика. Ата. Усет. Калан. Самари. Економо. Лев. Дакота. Граната. Авар. Икос. АН. Пана. Арак. Танин. Ве. Особи. Инат. Топоним. Кол.
Трата. Анатема. „Ането”. ИДО. „Старата пара”. Арат. Немиров. Акини.
Арикара. Окан. Рама.
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З

Т РЪН
Не съм убол със остро нещо
аз никого на този свят,
а просто истина човешка
откривам с острия си цвят.
Магаретата ме обичат
и хрупат мойта цветна риза,

преживят ме и пак си тичат,
дори за мен се и облизват.
Ала защо от туй се дразнят
и много ми почернят дните
тез дребни люде, дето казват,
че трън им бил съм във очите…
атанас ЖЕлЯЗоВ

ад гърба на бармана виси категорична табела “Забранява се сервирането на алкохол на лица
под 18 години!”.
Мислено одобрявам
забраната и понеже отдавна съм прехвърлил
осемнайсетте, спокойно си поръчвам голяма
водка.
На съседната маса
опърпан старец тъжно пие чай от мащерка.
След малко до стареца
сяда втори старец.
- Донесе ли? – пита
първият.
- Донесох – отвръща
вторият.
- Дай! Дай, че нямам
търпение!
Новодошлият се оглежда боязливо и води от вътрешния джоб
на балтона си лъскаво
многоцветно списание.
Опърпаният поема списанието и с треперещи
ръце го разлиства.
- Ох! Гледай! Гледай
го това тука! Ох, на дядааа! – дочувам след секунда думите му, макар
и произнесени шепнешком. – Гледай го бе,
Ставри! Гледай го бе!
- Гледал съм ги! – равнодушно отвръща другият. – Гледай сега ти…
- Ами това тука, а?! Ех,
да ми падне! Ех, да ми
паднеее!

ÅÏÈÄÐÀÌÈ

НЕСПОЛУКА

от него куче.

Цял живот се бори
за свои бизнес
коридори.
Но мафията го изрита
и днес за бизнес повече
не пита.

НЕСРЕТНИК

Остаря и побеля, а тъй
не се научи
защо го лае хранено
Чул един българин по
радиото, че в Сибир е минус 50 градуса. И тъй като имал приятел там, притеснен му се обадил по телефона:
- Приятелю, как си? Как е
на минус 50 градуса?
- Ами, само -30 е.
- По радиото казаха, че
навън е -50 градуса!!
- Ааа, навън може…

седят си на плажа двама приятели и се забавляват. Около тях пълно с народ, включително и представителки на женския
пол. Единият отива за бира и когато се връща, вижда, че приятелят му се държи за двете бузи.
- Какво става бе, приятел?
- Ами гледам до нас лежи една мадама, а прашките й влезли в дупето. И аз,
за да й помогна, ги извадих и тя ми завъртя един…
- А защо се държиш и за

Хумор
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Още забрани са нужни
- Да ти падне, ама не
пада! – мрачно се усмихва собственикът на списанието.
- Ами това?!… Майко
мила!… Знаеш ли, Ставри, това да ми падне, няма да му се нахвърлям
веднага, не! Така постъпват простаците!
Аз
първо ще

кога не съм виждал такова нещо!…
- Ти карай, карай нататък! – съветва го Ставри.
– Пò към края са по-интересни!
- Ставри, признай си
честно! Ти сигурно по
цял ден ги гледаш вкъщи, а? Така ли е?
Признай
си!

стоя и
ще го съзерцавам! Дълго
ще стоя и ще го съзерцавам! С поглед ще му
се наслаждавам! Ще му
се радвам! Ще вдъхвам
аромата му! И чак след
товааа!… Ох, след товааа!…
Чува се сладострастно примляскване. После
се разгръща нова страница и отново:
- Ами това бе, Ставри,
ами това?! Господи, от-

-Глупости! Ще гледам! Гледах първия ден
– като го купих. Втория
ден пак гледах. Ама после - какво да гледам?
Очи – пълни, ръце –
празни!… С едното голо гледане…
- Ами като не можем
да ги имаме, поне да гледаме бе, Ставри!
- Еми хубаво де! Гледай! Нали затова ти го
донесох…

мила, защо
се мръщиш?

ПРИЗИВ

Пивоварни босове,
моля ви, спрете,
че у нас бирено
разнообразие –
колкото щете!
Ала освен „Шуменското“
всеки се взира:
дали в бутилката има
и… бира?!?
стефан НиколаЕВ

ÂÈÖÎÒÅÊÀ
другата буза?
- Реших, че щом й харесва да си ги носи така, то
трябва да ги набутам обратно…

Пиян човек върви по
алеята в парка и минава
покрай млада майка, която кърми бебето си. Спира
се за малко, гледа известно време майката с бебето и казва:
- Ако искате, вярвайте, но
вашият син вчера ме покани да обядваме заедно…

Жена при стоматолог седи на зъболекарския стол
с отворена уста. Стоматологът пили един от зъбите
й. Телефонът на пациентката звъни един път, втори,
трети…
Накрая на зъболекарят
му писва и взема слушалката:

- Ало, кой е?
Насреща е мъжът на пациентката.
- Ааа, вижте какво, аз ей
сега ще свърша, след което тя ще се изплюе и ще ви
се обади…

Блондинка кара по междуградско шосе. По едно
време вижда някакъв старец, който сее нещо на нивата си. Блондинката спира,
слиза от колата и се провиква:
- Сей, дядо, сей, за да има
какво да ядем ние…
Дядото я поглежда насмешливо и отговаря:
- Точно така, моме, баш за
това сея люцерна…

В отдел „Човешки ресурси“ на една фирма разговарят току-що назначен млад
специалист и възрастен,
опитен служител.

10.X. - 16.X.2018 г.

Младият се оплаква от
насъбралата се работа:
- Имаме да прегледаме
над 200 автобиографии за
един ден. Как ще се справим с това?
По-възрастният служител взема половината папки и ги хвърля в коша за
боклук.
- Младият специалист
възкликва втрещен:
- Но как така?!
- На кого са притрябвали
хора без късмет – отговаря
възрастният служител.

крадец бил преследван
от полицията. Докато бягал,
видял една детска градина
и се шмугнал в нея, за да
се скрие.
Но полицаите влезли вътре и го видели да седи на
едно столче и да се храни с
децата. Те отишли при него
и го попитали:
- Ти какво правиш тук бе?
- Ами папкам…
- Папкай, папкай, че буто те чака отвън…

- А, не! Не! Не, Ставри, не издържам! Виж
го това! Ще припадна,
Ставри, не издържам!
И дядото наистина
припада. Списанието
се изплъзва от ръцете му и пльосва на пода. Ставри се засуетява около приятеля си,
барманът притичва с
чаша вода, ставам да
помогна и аз с каквото
мога. След малко човекът идва на себе си и
сконфузено се усмихва. Извинява се, задето ни е причинил тревоги.
Вдигам списанието
от пода. Дааа, както и
предполагах!… Както
и предполагах - кулинарно списание! И старецът е припаднал заради голямата цветна
снимка на медальон с
гъби. Или може би заради снимката на агнешки котлети по лионски…
Дявол да го вземе!
Забранено е да се сервира алкохол на малолетни! Това – добре!
Ама кога най-сетне ще
има забрана да се продават кулинарни списания на пенсионери?!
Димитър
БЕЖаНски

ОДА ЗА БДЖ

БеДеЖе-то, БеДеЖе-то,
чак да го оплачеш клето!
Тръгва влакът за Бургас,
закъснява близо час!
После кара машиниста
като по най-бърза писта!
Виж вагоните – различни,
със рисунки „артистични”!
Мацали напред-назад,
като че на маскарад!
Вътре влезе ли човек,
връща се във 20-и век!
И прозорците немити,
и перденцата протрити.
Мислиш си за климатик?
Номер има си велик!
Не очаквай изненада –
той прозорецът сам пада!
А по някое трасе
страх направо те тресе!
Нещо блъска, нещо трака,
като охлюв кара влака…
А в Япония за час
би пристигнал във Бургас!
С ромчета ли си в купето,
стягай се за мешерето!
Ще те сплашат яко, брат,
мигом ще те оберат!
Бързо бягай и не питай –
на защита не разчитай,
че полицията наша
тя от цигани се плаши!
А във влака са стотици –
пенсионери, ученици.
Някой мисли ли за тях?
На сърце си слагат грях!
Ех, това е дереджето,
мили хора, в БеДеЖе-то!
Като цялата държава –
много взема, малко дава.
Тъй на някои места
лъсва ни „държавността”!
уляна иВаНоВа
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