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Цените доближават средните
за Европа

Цените на някои от основните стоки
у нас вече се доближават до средното
ниво за Европа. Това показват данни на
ИЗЛИЗА
В
СРЯД А
"Евростат" за цените в България спрямо средните
европейски.
Цените на
млякото, сиренето и яйцата стигат
гостува ни
98% от средкомпозиторът
ното за съюза, където
Хайгашод агасян
заемаме десетото място.
- Благодаря за поканата, за мен е
удоволствие да съм гост на „Пенсина стр. 3
онери”! Да, роден съм във Варна, но
там не съм живял и учил с изключение през ваканциите. Емоционална е
връзката ми с морската столица. Майка ми е варненка, родителите й – също, и просто е предпочела там да се
родя. Животът ми е минал в София.
Разбира се, и днес, когато мога, ходя
до родния си град при роднини или
КНСБ ще предложи още от
приятели, посещавам гроба на дядо.
Пътят, който съм извървял, е дълъг. следващата година платениВсеки човек има своята пътека, по ко- те данъци от хората с по-ниято се движи, едни по-бавно, други по- ски доходи да бъдат връщани
- г-н агасян, роден сте във варна.
бързо, зависи от това дали личността е от- след това от държавата.
Нашето предложение е да
дълъг ли се оказа пътят ви от морската крила мисията си на тази земя.
има
работещ механизъм, койни столица до голямата сцена?
на стр. 22

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

Музиката за деца Ми пълни съРцето

държавата да връща данъци,
платени от по-бедните

то поетапно да се разшири и
да стигне дохода, който всъщност подлежи на облагане и
възстановяване на платения
данък в някакъв обем, каза
президентът на КНСБ Пламен
Димитров.
на стр. 3

Троян с поглед към бъдещето „БъЛГарСки Пощи“ СоциаЛно
ориентирана
инСтитУция

г-жа донка михайлова с изпълнителките
от вокалната група „нежни струни”
С радост посрещнахме поканата на троянската пенсионерска организация заедно да отбележим празника на
възрастните хора. Това беше добър повод

да се срещнем с тях и
да узнаем повече за живота им, за проблемите, които ги вълнуват.
Важно за нас бе да чуем и оценката за вестника, да приемем пре-

поръките им и да благодарим лично за доверието на абонатите и ги
призовем и през следващата година да останат наши верни приятели.
на стр. 9

деян дънеШки,
генерален
директор на
ад „Български
пощи”
- г-н дънешки, в какъв период се намира
най-старата обществено-социална институция на България?

Музите на
Владимир
Висоцки
Няма жена, която да остане равнодушна пред чара на Володя в родината
му. Но дамите, които докосват сърцето
на гения и повлияват живота му, се броят точно на пръстите на едната ръка.
С първата си жена - Изолда (Иза) Жукова, Висоцки се запознава по време на
репетициите на студентския спектакъл

на стр. 11

Размисли на главния редактор

Гласувайте за „Пенсионери”!

"Хотел Астория" на Абрам Штейн в театралната студия на МХАТ.
на стр. 6

Ако някои си мислят, че
Международният ден на възрастните хора се е превърнал във всенароден празник,
лъжат се. Значително по-важни са взривяването на снаряд в пункт за вторични суровини, делото по предсрочното освобождаване на Джок
Полфрийман и катастрофата

с две жертви на пиян младеж
без шофьорска книжка. Все пак
социалният министър поздрави, макар и не по всички национални медии, най-мъдрата част от българите. Искрено благодари за поколението, даващо пример на трудолюбие, морал и т. н. Добро му
бе словото.
на стр. 4

2

2

Законът
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Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

По молба на нашия
читател И. Спасов
от гр. Берковица ще
се спрем на давността при административно-наказателното производство.
Случаят е интересен,
защото е често срещан
и касае въпроса за давността в административно-наказателното
производство изобщо.
Ще припомня, че давността в правото е период от време, с изтичането на който законът свързва настъпването на определени
правни последици. Това означава, че административните наказания, които налагат различни държавни и общински органи за административни нарушения, трябва своевременно в законоустановените срокове да констатират и налагат съответните глоби, защото давността ще погаси
възможността за налагане на наказанията на
нарушителите. В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е регламентирана давността в административно-наказателното производство.
Там са разгледани две
хипотези:
Чл. 34 от ЗАНН се отнася до административно-наказателното производство в частта, която се развива пред административно наказващия орган и по отношение на изпълнение
на наказанието по влязло в сила наказателно

Давност
постановление, с което
е наложено наказание
"глоба" (чл. 82 ЗАНН). В
разпоредбата на чл. 34,
ал. 1 и ал. 3 от ЗАНН са
предвидени сроковете, с изтичането на които не може да се образува административно-наказателно производство пред административно наказващия
орган или образуваното такова следва да се
прекрати – ако до три
месеца от откриване на

ването им, и при констатирано несъобразяване
с тях от наказващите органи административното наказание се отменя
поради допуснати процесуални нарушения.
Другата хипотезата е
по чл. 82, ал. 1, б. "а" от
ЗАНН. Тя се отнася до изпълнение на наказанието по влязло в сила наказателно постановление.
Там се посочва, че наложеното административно наказание "глоба" не

нарушителя или с изтичането на една година
от извършване на нарушението не е съставен
акт за установяване на
административно нарушение. В тези случаи административно-наказателно производство не
се образува и същото се
прекратява, ако в шестмесечен срок от съставянето на акта не е издадено наказателно постановление. Тези срокове подлежат на проверка от съда, който
следи служебно за спаз-

се изпълнява, ако са изтекли 2 години от датата на влизане в сила на
наказателното постановление, с което е наложено. По отношение
на публичните вземания (данъци, осигуровки, такси) съгласно чл.
171 от Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК)
те се погасяват с изтичането на 5-годишен
давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да се плати публич-

ното задължение, освен ако в закона е предвиден по-кратък срок.
И сега ще се върна на
въпроса на нашия читател. Тук ще се помъча да
го конкретизирам с дати. Ако нарушението ви
е открито примерно на
1 февруари 2018 г. и ако
до три месеца не са ви
открили като извършител на нарушението, то
административно-наказателната отговорност
се погасява, т. е. ако
са ви открили след 1.5.
2018 г., на вас не могат
да ви съставят акт. Другата хипотеза е, че с изтичането на една година от извършване на нарушението, ако не ви е
съставен акт за установяване на административното нарушение, то
наказателната отговорност се погасява, тоест
няма да носите такава.
Ако вие сте извършили
нарушението на правилата за движение на 1.1.
2018 година и КАТ в продължение на една година - до 1.2.2019 г., не ви
е съставил акт, то административно-наказателно производство не
се образува и същото се
прекратява. Същото погасяване на наказателно-административната
отговорност се получава, ако в шестмесечен
срок от съставянето на
акта не е издадено наказателно постановление.
Съставените извън тези
срокове актове и наказателни постановления
може да ги обжалвате в
съда и съдът ще ги отмени.

9.X. - 15.X.2019 г.

Кога започва
старостта

Динамичните съвременни пенсионери са убедени, че старостта настъпва чак на 85 години
и не се притесняват от 70-ия cи pожден ден.
Хората на 60 години гледат на пенсионерството като на възможност за приключения и
научаване на нови неща.
Много малко се признават за стари, a две
трети имат планове да се захванат с нещо ново. Това показва британска анкета, обхванала
2000 дyши на възраст от 60 до 69 години. На
въпрос за плановете им, след като навършат
70 години, две трети са отговорили, че искат
да научат нещо ново.
38 процента мислят да пътуват в непознати
държави, 28 процента – да спортуват, а 18 процента – да се занимават с доброволна дейност.
Една трета са казали, че ще се наслаждават на живота, а 18 процента – че се гордеят
с възрастта си.
Мъжете на 65 години във Великобритания
вече очакват да живеят още 19 години, а жените - 21.
Важно е обаче човек да е в добро здраве.
Все повече изследвания показват, че движението и здравословното хранене на средна възраст са много важни за качеството на живот
след 20 или 30 години.
Според 41 процента старостта настъпва на 85
години, а 11 процента ще се признаят за остарели чак когато навършат 90.
По данни на британска социологическа
служба хората на възраст от 69 до 79 години са по-доволни от живота си в сравнение с
40- и 50-годишните.

Ще икономисват 216 хил. пенсионери продължават
от инвалидите
да работят

Българските пенсионери представляват една от най-рисковите по отношение на оцеляване (не заради възрастта) социални групи в
модерна Европа.
Онези от тях, които са с най-тежката степен на увреждания - 90 и над 90%, и ползват
държавен асистент, вече няма да получават
добавката за чужда помощ от 99,55 лв. към
пенсията си.
Така реши и разпореди републиката.
Ще икономисваме от инвалидизираните
пенсионери и ми се струва, че това изцяло
приляга на държавната ни политика. Този
мизерен ход на властимащите е поредното
национално предателство, което най-вероятно ще бъде забравено до следващия телевизионен анонс.
"Крупната" сума от 100 лева се отпускаше за компенсиране на възрастните хора с
двигателни и психически увреждания и беше
обвързана със социалната пенсия за старост,
като размерът й е 75% от нея.
До този момент пенсионерите инвалиди,
които са успели да се възползват от асистентска подкрепа по различните програми,
са ползвали безплатно услугата, но държавата реши, че занапред ще трябва да се включват в изплащането на заплатите на личния
си асистент.

216 037 българи продължават да работят и
след пенсия, показват
данните на Националния осигурителен институт – НОИ, за първите
пет месеца на годината.
Над половината от тези, които продължават
да се трудят – 124  680
пенсионери, са поискали да им се преизчислят пенсиите с осигурителен стаж и доход, придобити след пенсионирането. От тях 36  985
пък са се възползвали
от новата услуга на НОИ
за еднократно подава-

не на заявление. И занапред пенсиите им ще се
преизчисляват по служебен път. Досега хората се разкарваха и чакаха по гишетата, за да носят удостоверения за зачетен трудов и осигурителен стаж.
Една от основните
причини да останат на
трудовия пазар е, че
част от тях са на ниски
пенсии, често на минималната. Други, като военни, полицаи и учители, пък продължават да
се трудят, защото са се
пенсионирали по-рано.

Броят на българите,
които избират да се трудят и след пенсионирането, расте постоянно
от 2014 г.
Средната лична пенсия на работещ пенсионер е 501,96 лв. – с
над 100 лв. по-висока от
средната на тези, които
вече не ходят на работа.
Работещите пенсионери инвалиди пък са
106 113. Но при тях средната пенсия през май е
далеч по-ниска и достига едва 280,14 лв.
Възрастните хора, които и след пенсия работят, предпочитат сменния режим, при който
се редуват поредица от
дни в заетост и почивка.
„Във всички случаи мотивът им за включване в
заетост е да са на пълно
осигуряване, което допринася за ръст на пенсиите им”, обясниха екс-

пертите от Агенцията по
заетостта.
Жените по-лесно успяват да се реализират
на високи позиции и
след пенсия. Така пенсионерките работят и
като преводачки, възпитателки и счетоводителки. Често срещано е
тези над 65 г. да работят като социолог и анкетьор.
При мъжете пенсионери най-често срещаната професия е охранител. Най-много пенсионери, които са си
намерили работа чрез
държавата, са от Пловдив.
Веднага след това се
нарежда най-добре развиващият се икономически район – София.
Топ 3 се допълва от Бургас. В дъното на класацията са Добрич, Хасково, Ямбол и Смолян.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални

9.X. - 15.X.2019 г.
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Лекарите отхвърлиха новия здравен модел
Предложената през
юли т.г. от здравния министър Кирил Ананиев
концепция за нов здравен модел е абсолютно
неприемлива за съсловието и вредна за обществото. Това се посочва в позиция на Българския лекарски съюз
(БЛС) относно идеята
за демонополизация
на НЗОК. Становището
е подкрепено от председателите на всички
28 регионални лекарски колегии в страната.
Предложението на
здравния министър
предвижда частни за-

страхователни фондове да се конкурират с
касата за основния пакет на лечение, който
се покрива от задължителната здравноосигурителна вноска – в
размер на 8%, но без да
има увеличение. Според концепцията всеки може да избира къде да отиват вноските му, а при липса на
избор ще бъде автоматично разпределян.
Опитите за реформа
от страна на здравното министерство са необходими и закъснели,
посочват от БЛС. В кон-

цепцията, представена
от министъра, липсват
реални разчети, прогнози, оценка на риска
и на въздействието,
се посочва в документа. Според него новият
модел на Ананиев няма да реши основните
проблеми, свързани с
кадровия дефицит, неравномерното разпределение на здравни услуги в България и т.н. От
съсловната организация предлагат редица
необходими мерки като електронно здравеопазване, реално остойностяване на всички

Държавата да връща данъци,
платени от по-бедните

От стр. 1
Той настоява да се възстанови ежегодното договаряне на растежа на заплатите в частния сектор. Друго предложение на КНСБ е компромисен ва-

риант за необлагаем минимум и връщане в края на годината на данък общ
доход на заетите със заплата от минималната до определен праг - например до средната работна заплата.

Цените доближават средните
за Европа

От стр. 1
Според анализа на
Евростат заедно с доходите у нас растат и
цените, за да достигнат
до средните нива в ЕС.
Най-високи са цените
на млечните продукти
в Кипър - със 136 на сто
над средните. Най-ниски - в Полша.
По отношение на хляба и зърнените храни
имаме втората най-ниска цена в Европа - 62%
от средното за съюза.
По-малко от нас плащат
само в Румъния - 54 на
сто. Най-скъп хляб купуват датчаните - цената
там е със 150% над средното ниво.
И при месото сме
сред европейците, които пазаруват на по-ниски спрямо общия пазар
цени - 64 на сто спрямо
средните стойности за

Европа.
Алкохолът и цигарите в българските магазини са най-евтини в
целия Европейски съюз. Причината е в ниския акциз. За тютюневи изделия плащаме 49
на сто от средното на европейския пазар, за алкохол - 74%.
Най-скъпи са тези
стоки във Великобритания - почти двойно спрямо осреднените стойности в Европа.
Тук обаче трябва да при-

помним, че според предишни проучвания - също на "Евростат" - българите харчат най-голяма част от бюджета си
именно за храна.
И по този показател
сме първи в Европа, което би трябвало да означава, че ниските цени спрямо средните за
европейския пазар за
мнозина у нас са всъщност високи. Защото освен на цените важна е
и друга съпоставка - на
доходите.

Калоян Стайков,
старши икономист в Института
за пазарна икономика, коментираха възможно ли е това.
"Това предложение ще направи две много съществени неща - ще
изкара на светло състоянието на българската икономика след
фанфарите колко сме
добре", каза Зайкова.
Според нея детайлите
в анализите показват,
че има ръст в услугите и строителството, но

не и в реалния сектор производството и промишлеността.
"Това, което трябва да отиде в реалното
производство, не отива там, а отива като инвестиция в облигации.
Т.е. инвеститорите са
с единия крак навън",
смята тя.

бисер
Управлението на Борисов закотви България на дъното на Европа.
Румен Радев,
президент

медицински дейности,
на лекарския труд и този на специалистите по
здравни грижи и др.
„БЛС е категоричен,
че е недопустимо упра-

вляващите да си играят по този начин с нервите на изпълнителите
на медицинска помощ”,
се посочва още в позицията.

Поскъпване
на горивата
ще има
Поскъпване на горивата в България ще има заради шока на световния петролен пазар, прогнозира главният икономист в Института за пазарна
икономика Лъчезар Богданов.
По думите му обаче увеличението на цените
няма да е толкова голямо, колкото е на различните видове черно злато на международния пазар.
Много е рано да очакваме кумулативен ефект
върху поскъпване на всички стоки и услуги заради по-скъпите горива, категоричен е Богданов:
„Обикновено трансмисията към крайните потребители е около 1/3 от този ефект, т.е. ако имаме 6-7% ръст на цените на суровия петрол, може да сметнем горе долу около 2-2,5% ръст на
крайните цени. Това е при положение, че се задържат тези цени на суровия петрол“, обясни
икономистът.
Според Лъчезар Богданов индустрията вече
изпитва много големи затруднения заради икономическите проблеми на Германия и Италия.
Икономистът не изключи България да влезе
в рецесия, ако продължат турболенциите в големите страни от еврозоната, към които предприятията ни изнасят основно продукцията си.

кРАТКИ
ВЕСТИ

Подписка срещу
убийствата

Близо 16 000 подписа за отпадане на процедурата на съкратеното съдебно следствие и възможността
за споразумение с прокуратурата при тежки
умишлени престъпления внасят в деловодството на парламента
близки на жертви на такива случаи.

Балкански поток

"Булгартрансгаз"
ЕАД и обединение
"Консорциум Аркад"
подписаха договор за
доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на
разширението на газопреносната инфраструктура от турскобългарската до българо-сръбската граница.

България и Русия

1000 лева минимална заплата?
За 1000 лева минимална заплата ще настояват от КТ "Подкрепа" при обсъжданията на бюджета за догодина. Ваня Григорова - икономически съветник от синдиката, се
аргументира, че така тя
ще отговаря на производителността на труда.
Правителството
предвижда минималното възнаграждение
през 2020 г. да стане
610 лева вместо досегашните 560 лева.
Финансовият анализатор Мика Зайкова и

3

проблеми

Според Калоян Стайков сравняването на
номинални стойност,
примерно 1500 евро
минимална заплата в
Германия и 1000 лева минимална заплата в България, не дава
достатъчно информация, защото "тези неща имат относителна
стойност и обикновено се гледат през покупателната стойност".
Двамата коментатори бяха категорични, че
трябва да има ясен механизъм, по който да се
определя минималната
работна заплата в стра-

ната. По думите на Стайков това предложение
на синдикатите е в обратната посока: "Вместо да се върви към такъв механизъм, изведнъж някой излиза и иска по-висока минимална заплата, без да се
казва защо и как." Според него няма ясен анализ как ще се отрази това на икономиката.
Мика Зайкова припомни, че работодателите са провалили преговорите за механизъм,
по който да се определя минималната работна заплата.

Бойко Борисов увери, че шпионският
скандал няма да повлияе на отношенията между двете страни и добави, че е оптимист за проекта АЕЦ
"Белене".

Зеленчуците
поскъпват

Очаква се сезонно
поскъпване на зеленчуците – домати и краставици. В началото на
октомври обаче цената
на доматите е по-ниска
от преди година по същото време.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

С кого Себастиан
Курц ще управлява
Австрия
На 29 септември консервативната Австрийска народна партия (АНП) на бившия канцлер
Себастиан Курц спечели предсрочните парламентарни избори и ще разполага със 73-ма депутати в долната камара на парламента, което
е с 11 повече от вота през 2017 г.
Тя изпревари с 15 процента втората, получила най-много гласове,
Социалдемократическата партия (СДП),
която има
41 мандата,
с 11 по-малко от предишните
избори.
Крайнодясната партия на свободата взе 32
места в 183-членния парламент, което е с 19
по-малко от 2017 г. Триумфално се завърнаха
Зелените, получавайки 23 места, след като през
2017 г. не успяха да прескочат 4-процентната
бариера. На пето място се нареди либералната
партия „Нова Австрия” (НЕОС) с 14 депутати.
Така в новия състав на парламента пак ще
има пет партии, като Зелените ще бъдат на
мястото на „Листа Петер Пилц”, която получи
само 2% от гласовете на избирателите.
От юни Австрия е управлявана от служебно
правителство, след като през май бе публикуван видеозапис, на който тогавашният лидер на
крайната десница вицеканцлерът Хайнц-Кристиан Щрахе на остров Ибиса обещава облаги
срещу финансиране на жена, представяща се
за племенница на руски олигарх. Стигна се до
разпад на управляващата коалиция. Последваха вот на недоверие, падане на правителството и насрочени за 29 септември предсрочни избори.
Пред безспорния победител - 33-годишния
Себастиан Курц, който получи доста по-голяма изборна подкрепа от очакваното, има няколко варианта за съставяне на управляваща
коалиция с останалите партии в парламента.
Той възприе голяма част от твърдолинейните послания на Партията на свободата, но същевременно се изгради като прагматичен и
умен държавник.
По всяка вероятност Курц ще започне консултациите с останалите партии още тази седмица. Пред него има широко поле за действие
и не е необходимо да се стреми на всяка цена към старата коалиция с Партията на свободата. Очаква се да покани на разговори лидера на социалдемократите Памела Ренди-Вагнер, независимо че в предизборните дебати
се очерта взаимна липса на симпатия. На теория е възможна коалиция между консерваторите и социалдемократите. Но подобен вариант се смята за малко вероятен, а и не е желан от никоя от двете партии.
За Курц най-привлекателният вариант е коалиция със Зелените. А и те от своя страна могат да надградят изборната си победа с участие и в националното правителство с излъчване на вицеканцлер - лидера си Вернер Коглер.
Не бива да се пропуска и фактът, че и федералният президент Александър ван дер Белен
идва от редиците на Зелените.
В случай че се стигне до тюркоазено-зелена
коалиция, Народната партия ще трябва да отстъпи на Зелените по въпросите с опазване на
климата, борбата с корупцията, демокрацията
и прозрачността. Това са основните нейни послания по време на предизборната кампания.
Изборът на коалиционен партньор ще е знаков и за европейската политика на Австрия –
дали страната ще следва курса на Вишеградската група или този на Париж и Берлин.
Цветан ИЛИЕВ

Български

От стр. 1
Направо да се просълзят старческите очи!
Причината обаче не е в
неговия изказ, а в огромната разлика

МЕЖДУ ДУМИ И ДЕЛА

Не е нормално страна, в която 2 139 494 души са пенсионери, поне в определения за тях
ден да не се проведат
дискусии за реалното
състояние на една трета от населението. Дори
и в популярното предаване на журналистката Цветанка Ризова гости бяха синът на нашия
голям приятел и колега проф. Марко Семов и
шефът на информационното обслужване проф.
Михаил Константинов.
В някаква степен вината е, че нямаме мощен и
уважаван съюз. Кого да
поканят на 1 октомври
като наш представител
от десетината лидери
на различните формирования при поредното
роене на организацията? Добре би било Бисер Петков да отговори
как оцеляват онези над
1 млн. и 200 хил. нашенци с пари до 320 лв. И
другите 320 хил. несретници, мизерстващи с до
219,43 лв. Ще им се реши ли на тях проблемът
с обещаното 6-процентно увеличение от средата на идната година?! За
най-бедните това са по
6,50 лв. за 12 месеца и
не покриват поскъпването само на хляба, станал за нула време от 1 лв.
на 1,40 за самун. Спонтанно възниква предложение – парите ни да се
актуализират с цената
на основната за българина храна. Хлябът скача с 40% и ние веднага
започваме да вземаме с
толкова левчета повече.
Наивно звучи! „Държавата няма възможност”
– твърдят управниците.
А нужно ли бе да се купуват все още непроизведени американски самолети – 8 на брой, за
милиарди? Не са ли поважни хората? Ежегодно
се топим с по 50 хил. Кого ще пазят изтребителите и от кого? Последна грижа сме за десните правителства, което е
част от тяхната идеология. Не им се пуска кокала, държат го яко и глозгат ли, глозгат… Помага им обслужващ персонал. На местните избори
преди четири години отчитането на протоколите в столичната зала „Армеец” бе определено за

КАТАСТРОФА

И то не от някой друг,
а от главния преброител.
Апропо, ще призная, че
бях сред потърпевшите
от гаврата с председатели и членове на секционни комисии. Приемащата нашите резултати,
уморена от денонощно
напрежение и безсъние,
си изпусна нервите: „За-

Общество

що ги правят тези избори? Докато Мишо брои
гласовете, левите ще духат супата!”
Не така обаче мисли
всеизвестният с десните
си симпатии проф. Константинов. Според него е невъзможно да се
фалшифицират изборите. Всичко зависело от
подготовката на участниците в тях. В секциите не се проверявали
контролите и много често 2+2 се приемало за 5.
Истината е, че Мишо не
е независим. Работодател му е правителството.
Сам признава, че е част
от властта: „Ние увеличаваме заплащането на
представителите на парламентарните партии в
секциите и на полицаите за този ден!” – хвали
се той. Не ни се вярва информационно обслужване да се е бръкнало за подобен разход.
Иначе кампанията набира скорост. Вихрят се
словесни битки в студията. Телевизионни екипи обикалят градовете.
Волен Сидеров прова-

добре, без представители на управляващите,
разбира се. Така според
нея може да се промени
моделът. Идеологията
трябва да отстъпи пред
професионализма.
За екипа на „Пенсионери” съвпадението на
изборите с

АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ

за идната година е притеснително. Вниманието
е насочено към изключително важния момент. От
градоначалниците зависят възрастните хора,
поддръжката на клубовете им, субсидиите за
участия в художествената самодейност в различни фестивали и т. н.
Но да се върнем към
абонамента. Ако сме заслужили, ще ни се доверите. Знаете, че е плюс
и за нас, и за вас. Авансовото предплащане е с
отстъпка при производствените разходи. Дава
сигурност на колектива
и развързва ръцете ни
да вършим всеотдайно
творческата си работа. В
добри отношения сме с

Гласувайте за
„Пенсионери”!
ля със скандал популярно предаване. Постоянно се усещат предимствата, давани от медиите на гербаджии и на
ВМРО. Страхът от социалистите и поддръжниците на Мая Манолова,
която води в изследванията пред Фандъкова, е видим. Вървят слухове за уговорки между коалиционните съюзници. Пловдив бил обещан на воеводите. Има
недоволни сред Бойковите хора. Дали са приятели на отлюспения Цв.
Цветанов, само се гадае.
Но поведението на Каракачанов по Македонския въпрос е показателно. Той спонтанно заплаши с излизане от кабинета, ако не се притиснат
кръвните братя от Скопие да не крадат от историята ни. След среща на
Консултативния съвет
при президента отрече,
че става дума за изнудване. Макар че първоначално това беше точно така.
Твърди се за скрити
договорки с ДПС. Гербаджиите отслабват натиска в техните региони.
А онези, които им тръгнаха по гайдата навремето, са в немилост и трудно живеят сред дисциплинираните си съселяни.
Най-добре постъпиха социалистите. Корнелия Нинова даде свобода на структурите да редят листите за общински
съветници и да издигат
кандидатури за кметове.
Да сключват споразумения с когото намерят за

търговците. Но те определят правилата, които
често не са в наш интерес. Докато „Български
пощи” все още са държавни, изпълняват и социална функция. Лошото е, че по принуда махнаха своите клонове в
населените пунктове с
до 300 души. Така ние загубихме няколко хиляди
абонати. Може да се плати в който и да е град и
да си получаваш „Пенсионери” и в най-затънтената махала на родината. За съжаление пощальоните невинаги са
точни. Генералният директор г-н Дънешки ни
увери, че е стегнал хората си и се ангажира нещата да вървят още подобре.
Какви са предимствата за

ГОДИШНИТЕ

абонати? На водещо място е, че при поскъпването на вестника те продължават да го получават, без да доплащат. Наложи се да добавим 10
стотинки към 60-те преди месец. Но от бр. 36
до Коледа абонатите ще
четат романа на Стефан
Данаилов и останалите приятни и интересни
публикации, без допълнително да внасят някаква сума. Почти е сигурно,
като гледаме как всичко
поскъпва, че ще бъдем

9.X. - 15.X.2019 г.
заставени отново да актуализираме цената. Не
зависи от нас. За да не е
съществено увеличението, онези, с които крачим
рамо до рамо вече 29 години, е добре да проявят
активност, за да се поздравим, празнувайки
30-годишния си юбилей,
с увеличена армия, образно казано. Силата ни
е в пряка зависимост от
тиража и най-вече от количеството абонати. Бонусите, които даваме, също са от значение. Предпочелите през цялата година да получават вестника в домовете си имат
право на две безплатни
съобщения и обяви за
радостно или тъжно събитие и спестяват 20 лв.
Приятно е да напомниш
на състуденти, набори от
казармата, бивши колеги
по работа и служба, че
си жив и здрав и празнуваш рожден ден в семеен кръг или да напомниш
годишнина от загуба на
близък, да организираш
посещение на срещи,
празници, тържества.
За организираните
пенсионери изданието е обективен и честен
коментатор на процесите и явленията в съюзите, движенията и клубовете. Отразяваме опита
на най-добрите. Гостуваме по различни поводи,
критикуваме недостатъците.
Юридическата консултация е сериозен
плюс. Всеки може да получи безплатен съвет от
опитен адвокат и да не
плаща скъпо и прескъпо
за услугата. Малка, но от
сърце е и отстъпката, която правим за годишните
абонати. Те ще получат 2
броя безплатно.
Традиционният ни календар, който се разиграва с томбола, ще е с
репродукция на известен художник. Знаем,
че се харесва изключително много, затова ще
дадем възможност на
двойно повече късметлии да го закачат на стената си.
Преди години имаше
известен застой и призовахме всички, имащи
възможност, да направят новогодишен подарък - абонамент на
близък, любим, роднина. Оказаха се доста щедри дарители, за
които сме писали. Лека
му пръст на столичанина Нешо Нешев, който
20 години успяваше да
зарадва своите седем
сестри и братовчедки!
Убедени сме, че са останали и други благородни хора. Предварително им благодарим и
ако пожелаят, ще разкажем за жизнения им
път.

След 15 октомври с каталожен номер 552 във
всички пощенски станции на страната гласувайте чрез абонамент за „Пенсионери – За вашето здраве”! Всеобщата оценка е, че той го
заслужава.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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къде сте, Приятели

дО главния редактОр
Уважаеми господине,
Пишейки до вас, искам да взема отношение по повод несъгласието на Георги Петров
от Пловдив, публикувано в бр. 33 на в. „Пенсионери”, за въвеждане отново на ергенския
данък. Предложението
беше мое, публикувано в един от броевете
на любимия ми вестник. Г-н Петров пише,
че това било „нелепо”
и че на него 26 години
му бил удържан ергенски данък. Той пита къде са парите. Не е обяснил за какво му е удържан този данък. Дали,
че е бил ерген, или пък е
бил женен, но не е имал
деца. Ако е второто,
било е несправедливо,
но ако е първото, то
данъкът му е бил справедливо удържан.
Г-н Петров, всички
знаем къде отиваха парите – в бюджета, и с
тях се подпомагаха семейни двойки в отглеж-

дането на децата им.
Даваха се еднократно
при раждане на първо,
второ, трето и т. н.
дете значителни суми
и т. нар. детски надбавки. Това беше стимул за повишаване на
раждаемостта. При
този „омразен” социализъм, който проклинат днешните лъжедемократи,
България бе
на 27-о място в света
по брутен
вътрешен
продукт,
който е основен показател за
жизненото
равнище на
народа. Сега сме много, много назад – може
би на 70-о място, което делим със слабо
развиващите се страни. Имахме безплатно
здравеопазване – сега
го няма, цветущо сел-

ско стопанство, мощна икономика, боеспособна армия, качествено образование. Безработицата бе сведена до нула. Всичко това вече го няма. Сега
цените на стоките и
услугите в сравнение
с онзи период са с десетки пъти по-висо-

ки. До 1988 г. България
достигна до 9 млн. жители. За 30 години намаляхме с повече от 2
млн. На всеки час умират 9 души. Лъжа ли е,
че днес младите не искат да създават семей-

ства, а тези, които живеят на т. нар. семейни начала, не мислят да
имат деца. Всичко това не е ли истина, г-н
Петров?!
Ето за
това за
излизане
от демографската катастрофа и
увеличаване на възпроизводството
на нацията наред
с многото други мерки
според мен трябва отново да се въведе ергенският данък.
инж. ангел
калайджиЕв,
с. долна махала,
Пловдивско

Традиционни занаяти оживяха в Караманово
За втора поредна година село Караманово
беше домакин на фестивала „Празник на за-

на обединение и родолюбие и са повече от
доказателство за богатата духовност и здрави

ревични влакна. Истинско стълпотворение от
желаещи се образува
пред ателието за правене на цървули. Опашка
се изви и пред майсторите, които приготвяха традиционната халва от грис. Изпълненията на самодейните състави към Народно чита-

еХО От
ПраЗника

наятите“. Повече от 250
участници се включиха в инициативата, която пресъздава и предава на поколенията съх-

ранените през вековете
народни обичаи и традиции. По идея на организаторите всички
участници бяха облечени в автентични народни носии. „Нашите песни, танци, музика и бит
пленяват всеки, който
се докосне до тях. Затова сме длъжни да познаваме и пазим традициите и обичаите си. Те
представляват символ

корени на българина“,
сподели при откриването на събора кметът
на селото Бисер Блажев.
Празникът започна

с биенето на барабан и
оповестяване на най-важните новини от глашатайче. На импровизираната Карамановска чаршия всеки от местните
жители и гости можеха
да се включат в чепкането, преденето и боядисването на вълна, точене на ножове, шиене
на гоблени, плетене на
една и две куки, изработване на кукли от ца-
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на читателя

лище „Светлина“ – певческа група „От извора“
и танцовия състав „Колорит“, внесоха не само
допълнителни емоции,
но върнаха участниците
в годините назад. Празникът премина с много настроение, музика
и танци.
марий ПЕТров

Минало
незабравимо

Снимката е на сливналии от 60-те години на
миналия век. Много от тези хора не познавам, но
ми казаха имената им. Децата и внуците им сигурно ще си спомнят за тях и навярно ще им стане
мило. Ето какво пише големият сливенски скулптор Николай Султанов, също поет и писател и почетен гражданин на Сливен: „Мъжете сливналии
са бохеми, чай пият само безнадеждно болните”.
Част от хората на снимката са: Георги Германеца, Димитър Милинков, Петър Барабата, Иван
Молдованов, Васил Сивилата, Георги Бежанаринът, Георги Баничарят, Руси Желязков.
Спомням си, че бях дете, когато чух красивият мъж с бялата риза от снимката да казва на баща ми: „Хайде, сто грама ракия е 0,20 стотинки, а
като я изпиеш, се развеселяваш и научаваш какво става по света”. Конете им стояха пред хоремаг „Карандила” и ги чакаха да отморят, а когато
им омръзваше си тръгваха към дома, чукваха по
дървените порти с копито, а стопанката им отваряше и пустосваше, докато конят похапваше
зобата от яслата.
За разлика от сега тези хора не убиваха, не се
занимаваха с телефонен тероризъм, не крадяха,
просто след тежката работа се събираха да пийнат по едно питие и да си поприказват.
иванка диЧЕва, варна

Събор на русофилите в България

16-ият национален събор на русофилите в България, работили или учили в Русия, който се проведе на язовир „Копринка” край Казанлък, събра
приблизително 20 хиляди души под мотото: ”Европа е по-силна заедно
с Русия”. Руски песни,
танци и отлична музикална програма звучаха
от външната сцена край
язовира, въпреки наскоро развихрилия се шпионски скандал с председателя на сдружение
"Русофили", бивш депутат от БСП Николай Малинов, освободен срещу
50 хиляди лева гаранция.
В изказването си на събора той заяви: “България и
Европа са по-силни с Русия. Без Русия България
няма как да оцелее в тази върхушка от многополюсен свят". Негови са и
думите: ” Ние сме загубили 1 милион от населението си през Османското
робство. Борили сме се
за вяра, род и отечество,
за свобода – ако забравим тези възрожденски
ценности, какво оставяме на нашите поколения.”
И още: „На събора на язовир „Копринка“ един народ се събира, за да покаже на света, че обича
един друг народ. Ентуси-

азмът е повече от професионализма. Едно от
направленията в нашата
дейност е запазване на
паметниците
от
Рускотурската война. Тя е
дала началото
на българската държава и е
войната
с наймного
доброволци
п р е з
XIX век. След Освобождението княз Дондуков
прави в България Академията на науките, флота,
армията, събира администрация, изгражда библиотеки, възражда читалища, строи пътища, сгради. Ако не беше тя, днес
нямаше да сме самостоятелна държава, а вилает на Турция”.
Сутринта всички се поклониха пред паметника на свободата на връх
Шипка и в Казанлък поднесоха цветя пред паметника на генерал Скобелев. Част от участниците

развяваха руски знамена.
На сцената присъстваха
много депутати от различни политически пар-

тии, един от парламента в Швейцария, както и
представители на организации от Русия и Естония. Кметът на Община
Казанлък Галина Стоянова отправи приветствие.
Президентът Румен Радев изпрати Поздравителен адрес, в който пише за вековната връзка
между България и Русия,
която е устояла на политическите бури.
Съборът започна с
концерт на лауреати
от Седмия национален

фестивал на руската песен „Пусть всегда будет
солнце”. Победителите
на Десетия международен конкурс за
детска рисунка
„Обичам моята Родина” получиха награди. На събора беше гост и
естрадният певец Христо Кидиков.
Някои
от
присъстващите
бяха поставили надпис към
дрехите си “Аз
съм русофил!
Арестувайте
ме!”. Издигнати
бяха плакати:
„Без Русия България няма да оцелее“, „Отношенията между България и
Русия трябва да разцъфнат, защото Русия е братска държава“, „Без Русия
няма прокопсия“.
Навсякъде беше пълно с хора. Пред сцената седяха заредени с настроение тези, които бяха добри приятели на музиката. Кръшно хоро събра присъстващите на народно веселие.
иванка сТоЯНова,
Пловдив
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свят

Музите на   Владимир Висоцки

Иза Жукова
От стр. 1
Висоцки бил поканен да изпълни малка роля без думи на
войник. Отначало отношенията им били
чисто приятелски, но
в един прекрасен ден
Висоцки завел Изолда у дома и я представил на роднините
си като негова жена.
Това било през есента на 1957 г. Той бил
на 19, а тя на 20 г. и
вече имала дете от
първия си мъж. Последвала весела и многолюдна сватба. След
като завършва студията на МХАТ, Изолда
заминава на работа в
Киевския драматичен

си отношение към Людмила Абрамова.
него. Винаги казва: Тя била необикновено
"Да се живее с красива, с огромни гъВолодя, беше стра- лъбовосини очи. Те се
хотно... Аз имам запознали по време
какво да си спом- на снимките на "713ням и за нищо не и иска кацане", къдесъжалявам. На мен то Владимир играел
просто ми провървя: имах в
живота си голямо щастие. Защото той имаше
дарба да дарява!
Людмила Абрамова
От всекидневитеатър. Висоцки ос- ето да прави празтава в Москва, за да ник. Не пропусказавърши обучението ше, като дойде вкъси. През 1961 г. Изол- щи, да не донесе
да играе вече в Рос- нещо. Може да е
тов на Дон, а в театъ- балон, една мандара на Таганка започва рина, бонбон или
звездната кариера на някаква глупост,
С Татяна Иваненко
Владимир. И освен то- но нещичко трябва Висоцки е поканен ваше да има. И то- морски пехотинец. За
на снимки за филма ва винаги превръща- първи път тя срещна"713-и иска кацане". ше обикновения ден ла Висоцки в ЛенинПостепенно започна- в празничен. В него град до хотел "Евроли да се срещат все имаше много хумор, па". Около входа към
по-рядко. Разстояни- много радост, не бе- нея се обърнал пийето между тях растяло ше възможно да му нал млад мъж с моли ставало труднопре- се обидиш. Той умее- ба да му услужи с паодолимо. И те се раз- ше да прощава... При ри. Людмила нямала
делили. Бракоразвод- това истински. Да про- в себе си нито рубното дело се проточи- щава
безогледно." ла. Тя се решила и му
ло. Иза запазила фа- Втора съпруга на Вла- предложила своя фамилията на Висоцки. димир Висоцки става милен златен пръстен
Но запазва и топлото студентката от ВГИК с аметист. Владимир

За вашата трапеза
Зелена
пърженица
със сирене

Продукти: 2 яйца,
около 150 г сирене, 3
зелени чушки, 3-4 с. л.
олио, половин глава лук,
магданоз за поръсване,

сол на вкус, ако сиренето е безсолно, смлян черен пипер
Приготвяне: Лукът
се почиства и се нарязва на ситно, чушките също. В тиган се загрява олиото и се слага лукът, а щом поомекне - и чушките. Когато
омекнат, се натрошава
сиренето. Разбърква се
с дървена лъжица, докато се разтопи, и се чукват яйцата. Отново се
разбърква до готовност
на яйцата.
Сервират се поръсени с наситнен магданоз
и черен пипер.

Кефтедакя
- телешки
кюфтенца
по гръцки

Продукти: 500 г телешка кайма, 1 тиквичка, 1 глава лук, 2 скилид-

Пилешки бутчета
с чесън и лимон

се и се оставя за 10 минути. В каймата се добавят леко изстисканата
от отделената вода настъргана тиквичка, яйцето, галетата, наситнените лук и скилидки чесън. Ястието се овкусява
с подправките. Купата

ки чесън, 1 яйце, 2 с. л.
галета, щипка червен
пипер, щипка черен пипер, магданоз, джоджен,
сол, брашно, олио
Приготвяне: Кайма-

се слага в хладилник за
един час. В тиган се загрява олиото. От каймата се правят кюфтета, които се овалват в брашно
и леко се приплескват.
След като кюфтетата са
готови, се изваждат на
кухненска салфетка, за

та се слага в купа. Тиквичката се настъргва на
ситно ренде, посолява

да се отцеди излишната мазнина. Поднасят се
топли с млечен сос.

Продукти: 4 пилешки бутчета (горната и долната част), 2 глави чесън, 100 мл зехтин/олио,
сокът и кората на 1 лимон, черен пипер, розмарин, мащерка, сол
Приготвяне: Бутчетата се измиват и се
подсушават. Чесънът се
обелва и се счуква със
сол. Отделя се около 1
с. л. чесън и се смесва

с лимоновия сок, настърганата лимонова
кора и няколко капки
зехтин. Останалият чесън се смесва с останалия зехтин. Бутчетата се
натриват с подправките, след което се овалват в зехтиново-чесновата смес и се заливат с
нея. Най-добре е да им
се даде време да се мариноват, може и 24 часа,
или да се приготвят веднага. Бутчетата с цялата чеснова марината се
пекат около час на 200о
с капак. След изваждането се покапват с лимоновата смес. Поднасят се със свежа салата
и хрупкав хляб.

го занесъл в ресторанта и с него се разплатил за счупените
съдове. Така те се запознали. Висоцки не
би бил Висоцки, ако
изпращайки Людмила
и влизайки в нейната хотелска стая, не й
предложи да му стане
жена! На другата сутрин Владимир откупил пръстена и заедно

с Людмила потеглили за киностудиото.
Той още не се бил
развел с първата си
жена Изолда, но вече живеел с Людмила, с която сключил
брак едва през 1965 г.
Родителите и от двете страни отначало
посрещнали това събитие доста сдържано. За младоженците
обаче нямало никакво
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значение. А след това
се появили синовете
- Аркадий и Никита.
Поради нежеланието
на Людмила Абрамова да прави личния си
живот публично достояние за нея се знае
малко. Но нейната роля в живота на Висоцки не бива да се омаловажава: именно тази жена ражда неговите двама синове - Аркадий (1962), който сега е сценарист, и Никита (1964) - актьор по
професия, а от 1996 г.
директор на Музея на
Владимир Висоцки. С
Людмила те се разделили с добро, без да
се изясняват и спорят.
Семейството, просъществувало седем години, се разпаднало
за 5 минути.
Тогава Висоцки среща младата актриса
Татяна от театъра на
Таганка. Това било поскоро мимолетно увлечение. Той й посветил свои стихове, където има такива редове: "Есть прибежище
твое, Таня! Так пропойте ей "Аллилуйя!"
Напоследък се появи
информация, че Татяна му е родила дъщеря Настя.
(Следва)

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

*Нанесете от пастата си за зъби върху неприятните пъпки
по лицето и те ще изсъхнат.
*Не вярвайте на етикетите на козметичните продукти. Някои не показват вярна информация, така че не
вярвайте на всичко, което четете. Ако даден продукт обещава незабавни резултати, може да е прекалено
добре, за да е истина.
*Блокирайте омазняването!
Най-бързият начин да изчистите кожата си от досадното омазняване, особено през лятото, е да използвате попивателна хартия. Тя ще почисти мазнина върху епидермиса и ще предотврати обрива.
*Използвайте маслено базиран продукт за отстраняване на грим, дори ако имате мазна кожа. Това може да ви звучи налудничаво, но използването му за
отстраняване на грим или прах от кожата действително може да подобри състоянието на епидермиса.
*Използвайте ексфолиант ежедневно. Ексфолирането е лесен начин да отстраните мъртвите клетки, които скриват естествения блясък на кожата. Използвайте лек ексфолиант, за да освежавате лицето
си всеки ден.
*Ако имате мазна коса, избягвайте използването
на балсам в корените. Прилагайте крема само върху краищата на косата.
*Почиствайте принадлежностите си за красота редовно. Четките за грим се нуждаят от грижи, за да
не предизвикват пъпки, екземи и други кожни заболявания.
*Винаги премахвайте напукания лак! Ако нямате
подръка лакочистител, нанесете топ лак с тампон и
веднага го изтрийте.
*Грижете се за красотата си според сезоните. Кожата жадува различни неща в зависимост от времето на годината.
*Променяйте ритуалите си според сезона. През
зимата добавяйте повече хидратиращ крем, а през
лятото нанасяйте бронзант. Преди да нанесете бронзанта, смесете малко хидратиращ крем и бронзант.
Това ще гарантира равномерен тен.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

9.X. - 15.X.2019 г.

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

11.X. - 17.X.2019 г.
6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:10
16:30
17:00
18:00
18:20
19:00
20:00

ПЕТЪК, 11 октомври
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Династията Романови
Културното наследство
на България
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Бързо, лесно, вкусно
БНТ на 60
По света и у нас
Още от деня
Потомци на слънцето
По света и у нас
БНТ 2

ПЕТЪК, 11 октомври
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Пътешествия
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план
9:45 Иде нашенската музика
10:45 10 000 крачки
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Най-доброто от… Хиндо
Касимов
14:35 Шифт
14:50 Златни ръце
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:10 Сид – дете на науката 2
16:45 Откакто свят светува
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Многоликата Япония:
Земята е само една
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Династията Романови
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 2
22:50 Екология
23:00 Неупиваема чаша
23:30 Натисни F1
23:45 Романтичният доктор
0:45 Откакто свят светува
1:15 Новото познание
1:45 История.bg
2:45 Неупиваема чаша
3:15 Култура.БГ
БНТ 4
ПЕТЪК, 11 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Правилата на ергенския
живот
22:20 Джинс
22:50 Мотоспорт екстра
23:20 Извън играта
23:50 История.bg
0:50 Още от деня
1:30 Ново 10+2
2:15 Отблизо с Мира
3:15 Вечната музика
3:45 Туризъм.бг
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите
5:45 Малки истории
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Най-гледаните

20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: Черна Гора България, квалификация
за Европейско първенство 2020
0:10 Обзор Футбол
0:40 Другата жена
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Династията Романови

14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 „Службогонци“ 85 години от рождението на
Хиндо Касимов
16:40 Националните съкровища на Чехия: Балнеоложкият триъгълник
17:00 Вечната музика
17:30 След милион години
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 2
22:05 По света и у нас
22:20 Студио “Х”: Две легенди
23:55 Скрийте усмивките си
1:20 Другата жена
3:00 Потомци на слънцето
4:00 Извън играта
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

Български

17:30
18:30
19:00
20:00
20:20
20:30
21:00
22:30
22:45
0:55
2:25
3:55
4:40
5:40

ни снимки?
Арена Спорт
Спорт ТОТО
Стани богат
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Дами канят
По света и у нас
Здрач Новолуние
Студио “Х”: Две легенди
Скрийте усмивките си
Пътеки
Отблизо с Мира
Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕЛНИК, 14 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Културното наследство
на България
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

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

НЕДЕЛЯ, 13 октомври
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Сага за попилените възможности
15:00 Господин Селфридж 2
16:30 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
17:00 Как да правим изумител-

4:15 Романтичният доктор
5:15 Натисни F1
5:30 Време за губене /избрано/
СЪБОТА, 12 октомври
6:00 Часът на зрителите
6:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
7:30 Приказки за разказване
7:40 Истинският рицар
9:00 Пазители на традициите
9:30 Време за губене /избрано/
10:00 Световните градове на
България
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 На опера с БНТ 2
15:30 Звезди в косите, сълзи в
очите
17:15 Златни ръце
17:30 България от край до
край 9
18:00 Рецепта за култура
18:55 Концерт по случай
90-годишнината на акад.
Николай Кауфман
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 До Европа и напред
21:00 Концерт на Уралски Диксиленд
21:55 Лидице
23:35 По света и у нас
23:50 Добър ден с БНТ 2
0:50 Днес и утре
1:20 Натисни F1
1:35 Изкуството на 21 век
2:05 Концерт на Уралски Диксиленд
3:00 По света и у нас
3:20 България от край до

край 9
3:50 Лидице
5:30 Пазители на традициите
НЕДЕЛЯ, 13 октомври
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:20 Приказки за разказване
7:30 Задача с много неизвестни
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 50 години Хор на софийските момчета
15:00 Репетиция
15:30 №1 Туризмът: На къмпинг край морето
16:00 Черно-бяло кино: „Калин
орелът“
17:30 Опера на открито
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 “Варненско лято 2019”
21:30 Врява и безумство
23:10 По света и у нас
23:30 История.bg
0:30 Добър ден с БНТ 2
1:30 Иде нашенската музика
2:30 По света и у нас
2:45 Арт стрийм
0:00 Джинс
3:50 Врява и безумство
5:30 Туристически маршрути
ПОНЕДЕЛНИК, 14 октомври
6:00 Света Петка българска
6:35 Арт стрийм
7:05 Приказки за разказване
7:15 Български уроци – аз уча
български

7:30
8:00
8:30
9:00
9:15
9:45

СЪБОТА, 12 октомври
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Време за губене /избрано/
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Момчето си отива
14:35 Репетиция
15:05 Откакто свят светува
15:35 Туризъм.бг
16:05 Денят започва с Георги
Любенов
18:50 Добър ден с БНТ 2
19:50 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Трака - трак
22:15 Концерт на Петър Салчев и октет “Пловдив”
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура
1:40 10 000 крачки
1:45 Окото на Минотавъра
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Младите иноватори
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг

НЕДЕЛЯ, 13 октомври
6:00 Откакто свят светува
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Младите иноватори
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене /избрано/
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Не си отивай
14:35 Пазители на традициите
15:05 Отблизо с Мира
16:05 Денят започва с Георги
Любенов
18:50 Добър ден с БНТ 2
19:50 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:30 Опера на открито
21:00 Ленти и документи:
“Йордан Радичков”
21:45 Нощ на звездите
23:25 По света и у нас
23:40 Шантав ден
1:00 Арена Спорт
2:00 Концерт на Петър Салчев и октет “Пловдив”
3:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:00 Репетиция
4:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
5:30 Време за губене /избрано/

ПОНЕДЕЛНИК, 14 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене /избрано/
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Аварийно кацане
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 Началото е край
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 България от край до
край 9
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ
5:55 5 минути София

10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:15
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:20
19:50
20:00
21:05
21:15
21:30
22:00
22:50
23:00
23:30
23:45
0:45
1:15
1:45
2:20
2:30
3:00
4:00
4:15
5:15
5:30

Сид – дете на науката 2
Пазители на традициите
Джинс
По света и у нас
Младите иноватори
Дизраели: Портрет на
един романтик
Япония днес
Знание.БГ
Опера на открито
По света и у нас
Култура.БГ
Туристически маршрути
Библиотеката
Изкуството на 21 век
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Сид – дете на науката 2
Знание.БГ
Натисни F1
На фокус: Регионът
По света и у нас
Местни избори 2019
Според народа – Димитър Маринов
Лека нощ деца
Дизраели: Портрет на
един романтик
Читалището
10 000 крачки
В близък план
Стани богат
Япония днес
Джаз под звездите на
Деветашкото плато
Натисни F1
Романтичният доктор
Според народа – Димитър Маринов
Знание.БГ
Изкуството на 21 век
Златни ръце
Младите иноватори
Култура.БГ
Многоликата Япония:
Земята е само една
Романтичният доктор
Натисни F1
Музика, музика...
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тв програми
21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: България - Англия, квалификация за
Европейско първенство
2020
0:10 Обзор Футбол
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Съкровище в двореца
3:45 Дойче Веле: Шифт
4:00 Малки истории
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец

23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
3:45
4:15
5:00
5:40

Законът на Дойл 3
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Туризъм.бг
Извън играта
Законът на Дойл 3
Още от деня
Телепазарен прозорец

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

Съкровище в двореца
Библиотеката
Законът на Дойл 4
Още от деня
Телепазарен прозорец

ВТОРНИК, 15 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Островът на цар Самуил
13:30 Културното наследство
на България 2
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас

СРЯДА, 16 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Културното наследство
на България 2
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Местни избори 2019:
Диспут
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни

ЧЕТВЪРТЪК, 17 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 В кадър
13:30 Културното наследство
на България 2
14:00 Малки истории
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Местни избори 2019:
Диспут
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Какво правихме през
ваканцията
22:40 Национални съкровища
на Чехия: Плечник
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:25 Дойче Веле: Шифт

ВТОРНИК, 15 октомври
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Туризъм.бг
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Дизраели: Портрет на
един романтик
10:50 Читалището
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг
14:00 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Крепостите на Ахридос
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019
19:20 Градска памет
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Нестинарите
21:15 10 000 крачки
21:30 Пътешествия
22:00 Стани богат
22:50 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Музика в Балабановата
къща
1:00 Знание.БГ
1:30 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Крепостите на Ахридос
2:25 Часът на зрителите
2:55 Култура.БГ

СРЯДА, 16 октомври
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Младите иноватори
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци
7:30 Сид – дете на науката 2
7:55 Най-доброто от ...
9:00 По света и у нас
9:15 До Европа и напред
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Нестинарите
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът: На къмпинг край морето
14:00 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Походите на Калоян
14:45 Татко
15:00 На работа в Япония
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019
19:20 Днес и утре
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Занаятите
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 2
22:45 Китай: Земя на чудеса
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Музика в Балабановата
къща
1:00 Знание.БГ
1:30 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Походите на Калоян
2:15 Япония днес
2:25 До Европа и напред

ЧЕТВЪРТЪК, 17 октомври
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Време за губене /избрано/
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Занаятите
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Османското нашествие
14:30 Златни ръце
14:40 Европейски маршрути
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019
19:20 Туристически маршрути
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Многоликата Япония:
Земята е само една
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 2
22:50 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Кокиче в блатото /105
години от рождението
на българския фармаколог д-р Димитър Пасков/
1:00 Знание.БГ

ВТОРНИК, 15 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Откакто свят светува
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Пазители на традициите
23:00 По света и у нас
23:30 Самият човек /актьорът
Мариус Куркински на 50
г./
0:50 Още от деня
1:30 Джинс
2:00 Добър ден с БНТ 2
3:00 Началото е край
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

СРЯДА, 16 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Съвременници 2: „Подвигът и другите обикновени неща“
13:30 Репетиция
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По свет а и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм
21:30 В близък план
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Златни ръце
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 17 октомври
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 България от край до
край 9
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019:
Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 №1 Туризмът: На къмпинг край морето
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 В кадър
22:30 Репетиция
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории
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Петък, 11 октомври
06.00 „Трансформърс” еп.20
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.31
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.61
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.110
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.105
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Истински истории“ - документално риалити
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.10
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.20
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./
bTV синема
Петък, 11 октомври
06.00 “Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7 еп.13
07.00 “Дневниците на вампира” с.8 еп.1, 2
09.00 “Затворена мрежа”
11.15 “Дневниците на вампира” - сериал, с.8 еп.3, 4
13.15 Телепазар
13.30 “Престиж”
16.00 “Обетована земя”
18.30 “Арго”
20.50 “Като на кино”
21.00 “Черният рицар” - екшън,
трилър, криминален
(САЩ, 2008), режисьор
Кристофър Нолан, в ролите: Крисчън Бейл, Хийт
Леджър, Ерън Екхарт,
Майкъл Кейн, Маги Джиленхол, Килиън Мърфи,
Уилям Фиктнър, Морган
Фрийман, Ерик Робъртс,
Гари Олдман и др.
00.00 “Пълен контакт” - екшън,
трилър (България, Германия, САЩ), режисьор
Дани Лърнър, в ролите:
Долф Лунгрен, Джина
Мей, Майкъл Паре, Башар Рахал, Лес Уелдън,
Александър Кадиев и др.
[16+]
01.45 “Пурпурният връх” - фентъзи, хорър (САЩ, 2015),
режисьор Гийермо дел
Торо, в ролите: Миа Вашиковска, Джесика Частейн, Чарли Хънам, Том
Хидълстън, Дъг Джоунс и
др. [16+]
04.15 “Среща в интернет” криминален, мистъри,
драма (тв филм, Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Ивон
Зима, Шон Робъртс, Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън
бтв комеди
Петък, 11 октомври
06.00 “Без пукната пара”
07.00 “Томас и приятели” еп.9 12
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.11
10.00 “Женихът” - комедия
(Русия, 2016), режисьор
Александър Незлобин,
в ролите: Сергей Светлаков, Олга Картункова,
Сергей Бурунов, Филип
Рейнхардт, Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Георгий Дронов,
Александър Демидов,
Дмитрий Никулин и др.
12.00 “По средата”
13.00 “Гранд”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Дивата Нина” eп.66
16.30 “На гости на третата планета” еп.79
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.7, 8
18.00 “По средата” с.8 еп.5, 6
19.00 “Столичани в повече” с.9
еп.4
20.00 “Новите съседи” en.30
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”
с.2 еп.14, 15
23.00 Премиера: “Гранд” с.2
еп.21 (последен)
00.00 “Женихът” - комедия
(Русия, 2016)
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Без пукната пара”

Най-гледаните
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тв програми

9.X. - 15.X.2019 г.

Събота, 12 октомври
06.00 „Джи Ай Джо” еп.5, 6
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя” актуален уикенд блок с
водещи Жени Марчева,
Алекс Кръстева и Диана
Любенова
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“ - документална поредица на
Георги Тошев
13.00 “Турски за начинаещи”
15.00 „Гласът на България“
16.00 „Мармалад“ - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план”
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“
22.00 “Дракула: Неразказан” фентъзи, екшън, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Гари Шор, в ролите: Люк
Евънс, Сара Гадън, Доминик Купър, Чарлз Данс,
Саманта Баркс
23.50 “Бойни старчета” - комедия, спортен (САЩ, 2013),
режисьор Питър Сигъл,
в ролите: Силвестър
Сталоун, Робърт Де Ниро, Кевин Харт, Хан Сото,
Джон Бърнтол, Алън
Аркин, Ким Бейсингър
02.00 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

Неделя, 13 октомври
06.00 „Джи Ай Джо” еп.7, 8
07.00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.17, 18
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.30 „Ловци на храна”
13.00 “Фалстарт”
15.00 “Бейб в града” - фентъзи,
комедия, анимация (Австралия, 1998), режисьор
Джордж Милър, в ролите: Мики Руни, Магда
Шубански, Джеймс Кромуел, Ким Стори, Ричард
Картър и др.
17.00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 “Островът” - фантастика,
екшън, трилър (САЩ,
2005), режисьор Майкъл
Бей, в ролите: Скарлет
Йохансон, Юън Макгрегър, Джаймън Хаунсу,
Шон Бийн, Стив Бушеми,
Майкъл Кларк Дънкан,
Джейми Макбрайд и др.
01.10 “Видението” - хорър,
трилър (САЩ, 2012),
режисьор Тод Линкълн,
в ролите: Ашли Грийн,
Себастиан Стан, Том Фелтън, Джулиана Гил

Понеделник, 14 октомври
06.00 „Трансформърс” еп.21
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.32
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6 еп.62
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.8
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.111
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.106
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.11
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.21
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.11
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Лице в лице”

Вторник, 15 октомври
06.00 „Трансформърс” еп.22
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.33
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал с.6 еп.63
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.9
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.112
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” - сериал, еп.107 (последен)
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.12
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.22
01.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.12
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Лице в лице”

Сряда, 16 октомври
06.00 „Трансформърс” еп.23
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.34
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.64
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.113
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги” сериал, еп.1
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.13
00.30 „Стрелата” - сериал, с.2
еп.23
01.30 „Ловци на крана” - кулинарно шоу
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Лице в лице”

Четвъртък, 17 октомври
06.00 „Трансформърс” еп.24
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.35
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.6 еп.65
16.00 „Едно голямо семейство“
- сериал, с.2 еп.11
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.13 еп.114
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.2
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 Премиера: „Помощ 112“
- екшън-криминална
риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.14
00.30 „Втори шанс” - сериал
02.00 bTV Новините
02.30 „Преди обед”
04.40 „Опасни улици” - сериал
05.30 „Лице в лице”

Събота, 12 октомври
06.00 “Идеалният мъж”
08.00 “Обетована земя”
10.30 “Историята на Джеймс
Браун”
13.30 “Старата гвардия”
15.30 “Черният рицар”
18.30 “Престиж” - психотрилър
(САЩ, Великобритания,
2006), режисьор Кристофър Нолан, в ролите: Хю
Джакман, Крисчън Бейл,
Скарлет Йохансон, Анди
Съркис, Дейвид Бауи,
Ребека Хол, Пайпър Перабо, Майкъл Кейн и др.
20.50 “Като на кино”
21.00 “Черният рицар: Възраждане” - екшън, трилър,
криминален (САЩ,
Великобритания, 2012),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Крисчън Бейл, Гари Олдман,
Том Харди, Лиъм Нийсън,
Ан Хатауей, Марион Котияр, Морган Фрийман,
Майкъл Кейн и др.
00.15 Cinema X: “Първородно”
- хорър, трилър (САЩ,
2013), режисьор Предраг
Антониевич, в ролите:
Ребека Да Коста, Майло
Вентимиля, Анди Макдауъл, Джонатан Шек, Логан Браунинг и др. [16+]
02.00 “Булка от интернет” трилър (САЩ, 2015), режисьор Кристин Конрад,
в ролите: Ан Уинтърс,
Травис Хамър, Аналиса
Кокрън, Лорън Гоу и др.
03.45 “Убийство в колежа” трилър (тв филм, Канада,
2015), режисьор Джеси
Джеймс Милър, в ролите: Скарлет Бърн, Никол
Муньос, Сара Дъдждейл,
Елийс Гейтиън и др.

Неделя, 13 октомври
06.00 “Зоуи” - фантастика
08.00 “Среднощно слънце”
10.15 “Зона на замръзване”
12.15 “Арго”
14.45 “Черният рицар: Възраждане”
18.00 “Изход: Богове и Царе” - екшън, драма,
религиозен (САЩ, 2014),
режисьор Ридли Скот, в
ролите: Крисчън Бейл,
Джоуел Еджъртън, Бен
Кингсли, Голшифте Фарахани, Сигорни Уивър,
Индира Варма, Джон
Туртуро, Бен Менделсон
и др.
20.50 “Като на кино”
21.00 “Вън от пещта” - криминален, трилър (Великобритания, САЩ, 2013),
режисьор Скот Купър, в
ролите: Крисчън Бейл,
Кейси Афлек, Зоуи Салдана, Уди Харелсън, Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.
23.15 “Специален отдел Q: Писмо в бутилка” - трилър,
драма (Дания, Германия,
Швеция, Норвегия, 2016),
режисьор Ханс Петер
Моланд, в ролите: Николай Лий Коос, Фарес
Фарес, Пол Свере Хаген,
Йохане Луизе Смит и др.
[14+]
01.45 “Затворена мрежа” криминален, мистъри
(Великобритания, САЩ,
2013), режисьор Джон
Кроули, в ролите: Ерик
Бана, Ребека Хол, Джим
Бродбент, Кирън Хайндс,
Риз Ахмед, Джулия
Стайлс, Диляна Буклиева
и др.
03.45 “Мисия Лондон” - комедия (България, Великобритания, Унгария

Понеделник, 14 октомври
06.00 „Дневниците на вампира” /п./ - сериал, с.8, еп.4
07.00 „Черният рицар”
10.15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8 еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 „Среща в интернет”
14.15 „Идеалният мъж”
16.00 „Арго”
18.45 „Вън от пещта” - криминален, трилър (Великобритания, САЩ, 2013),
режисьор Скот Купър, в
ролите: Крисчън Бейл,
Кейси Афлек, Зоуи Салдана, Уди Харелсън, Сам
Шепърд, Уилем Дефо,
Форест Уитакър и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „Какво се
случи с понеделник”
- екшън, криминален,
фантастика (Великобритания, Франция, Белгия,
2017), режисьор Томи
Виркола, в ролите: Нуми
Рапас, Глен Клоус, Уилем
Дефо, Марван Кензари,
Кристиан Рубек и др.
[14+]
23.30 „Бруклинските стражи” - екшън, трилър,
криминален (САЩ, 2009),
режисьор Антоан Фукуа,
в ролите: Ричард Гиър,
Дон Чийдъл, Итън Хоук,
Уесли Снайпс, Винсънт
Д`Онофрио, Лили Тейлър, Елън Баркин и др.
[16+]
02.00 „Дневниците на вампира” /п./ - сериал, с.8 еп.5,
6
04.00 „Пълен контакт” - екшън,
трилър (България, Германия, САЩ), режисьор
Дани Лърнър, в ролите:
Долф Лунгрен, Джина
Мей, Майкъл Паре

Вторник, 15 октомври
06.00 „Дневниците на вампира” /п./ - сериал, с.8 еп.6
07.00 „Черният рицар: Възраждане”
10.30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 „Убийство в колежа”
14.30 „Булка от интернет”
16.15 „Среща в интернет”
18.15 „Черният рицар” - екшън,
трилър, криминален
(САЩ, 2008), режисьор
Кристофър Нолан, в ролите: Крисчън Бейл, Хийт
Леджър, Ерън Екхарт,
Майкъл Кейн, Маги Джиленхол, Килиън Мърфи,
Уилям Фиктнър, Морган
Фрийман, Ерик Робъртс,
Гари Олдман и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „Специален
отдел Q: Пациент 64”
- криминален, психотрилър (Дания, Германия, 2018), режисьор
Кристофер Бо, в ролите:
Николай Лий Коос, Фарес Фарес, Йохане Луизе
Смид, Сьорен Пилмарк и
др. [14+]
23.30 „Момичето от Дания” драма, биографичен (Великобритания, Япония,
САЩ, Германия, Дания,
Белгия, 2015), режисьор
Том Хупър, в ролите: Еди
Редмейн, Алисия Викандер, Ейдриън Шилър,
Амбър Хърд и др. [14+]
02.00 „Дневниците на вампира” /п./ - сериал, с.8 еп.7
03.00 „Бруклинските стражи” - екшън, трилър,
криминален (САЩ, 2009),
режисьор Антоан Фукуа,
в ролите: Ричард Гиър,
Дон Чийдъл, Итън Хоук

Сряда, 16 октомври
06.00 „Дневниците на вампира” еп.7, 8
08.00 „Зоуи”
10.15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8 еп.9, 10
12.15 Телепазар
12.30 „Изход: Богове и Царе”
15.45 „Опасна зависимост”
17.45 „Черният рицар: Възраждане” - екшън, трилър,
криминален (САЩ,
Великобритания, 2012),
режисьор Кристофър
Нолан, в ролите: Крисчън Бейл, Гари Олдман,
Том Харди, Лиъм Нийсън,
Ан Хатауей, Марион Котияр, Морган Фрийман,
Майкъл Кейн и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Гран Торино” - драма
(САЩ, Германия, 2008),
режисьор Клинт Истууд,
в ролите: Клинт Истууд,
Кристофър Карли, Би
Ван, Ани Хер, Брайън
Хейли, Джералдин Хюз,
Дрима Уокър, Скот Истууд и др.
23.15 „О, братко, къде си?” комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2000), режисьори Джоуел Коен и
Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Джон
Туртуро, Тим Блейк Нелсън, Джон Гудман, Холи
Хънтър, Майкъл Бадалуко, Уейн Дювал и др.
01.30 „Дневниците на вампира” /п./ - сериал, с.8, еп.9,
10
03.30 „Специален отдел Q: Пациент 64” - криминален,
психотрилър (Дания,
Германия, 2018), режисьор Кристофер Бо

Четвъртък, 17 октомври
06.00 „Дневниците на вампира” еп.9, 10
08.15 „Идеалният мъж”
10.15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8 еп.11, 12
12.45 „Булка от интернет”
14.30 „Гран Торино”
16.45 „Убийство в колежа” трилър (тв филм, Канада,
2015), режисьор Джеси
Джеймс Милър, в ролите: Скарлет Бърн, Никол
Муньос, Сара Дъдждейл,
Елийс Гейтиън и др.
18.30 Телепазар
18.45 „О, братко, къде си?” комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2000), режисьори Джоуел Коен и
Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Джон
Туртуро, Тим Блейк Нелсън, Джон Гудман, Холи
Хънтър, Майкъл Бадалуко, Уейн Дювал и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Ледена смърт” - екшън,
криминален, мистъри
(САЩ, Канада, Франция,
Турция, 2009), режисьор
Доминик Сена, в ролите:
Кейт Бекинсейл, Гейбриъл Макт, Том Скерит,
Шон Дойл, Къламбъс
Шорт, Алекс О`Лафлин,
Ерин Хайкок, Башар Рахал и др.
23.00 „Кибритлии” - криминален, комедия (САЩ,
2003), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Никълъс
Кейдж, Алисън Ломан,
Сам Рокуел, Брус Макгил,
Найджъл Гибс, Шийла
Кели и др.
01.15 „Дневниците на вампира” /п./ - сериал, с.8 еп.11,
12

Събота, 12 октомври
06.00 “Без пукната пара” еп.19,
20
07.00 “Добре дошли в гимназия
за чудовища” - анимация
08.00 “Томас и приятели” еп.7 9
09.00 “Теория за големия
взрив” еп.13, 14
10.00 “Съкровището на Бетовен” - семеен (САЩ, 2014),
режисьор Рон Оливър, в
ролите: Джонатан Силвърман, Кристи Суонсън,
Бретън Манли, Джефри
Коумс и др.
12.00 “Приключенията на Джуди Муди” - комедия, семеен (САЩ, 2011), режисьор
Джон Шулц, в ролите:
Джордана Бийти, Хедър
Греъм, Парис Мостелър,
Гарет Райън, Джанет Варни и др.
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка” с.2 еп.1
15.00 “Гранд”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 Премиера: “Пилотска кабина” - комедия (Швеция,
2012), режисьор Мортен
Клингберг, в ролите: Йонас Карлсон, Мари Робетшон, Елен Йелинек, Давид
Бонте Атерберг и др.
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./ с.2 еп.1
23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Гранд”
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Теория за големия
взрив”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”
05.00 “Без пукната пара”

Неделя, 13 октомври
06.00 “Без пукната пара” еп.21,
22
07.00 Гимназия за чудовища:
Наелектризирани
08.00 “Томас и приятели” 10-12
еп
09.00 “Теория за големия
взрив” еп.15, 16
10.00 “Пилотска кабина” - комедия (Швеция, 2012),
режисьор Мортен
Клингберг, в ролите:
Йонас Карлсон, Мари
Робетшон, Елен Йелинек,
Давид Бонте Атерберг
12.00 “Женихът” - комедия
(Русия, 2016), режисьор
Александър Незлобин,
в ролите: Сергей Светлаков, Олга Картункова,
Сергей Бурунов, Филип
Рейнхардт, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Георгий Дронов, Александър Демидов
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка” с.2 еп.2
15.00 “Гранд”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Съкровището на Бетовен” - семеен (САЩ, 2014),
режисьор Рон Оливър, в
ролите: Джонатан Силвърман, Кристи Суонсън,
Бретън Манли, Джефри
Коумс и др.
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./ с.2 еп.2
23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Гранд”
02.00 “Без пукната пара”
03.00 “Теория за големия
взрив”

Понеделник, 14 октомври
06.00 „Теория за големия
взрив” с.4 еп.1, 2
07.00 „Томас и приятели” еп.13
- 16
08.00 „Двама мъже и половина”
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.7, 8
10.00 „Самоличност на аванта”
- комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор
Сет Гордън, в ролите: Мелиса Маккарти, Джейсън
Бейтман, Джон Чо, Джон
Фавро, Аманда Пийт,
Дженесис Родригес, Морис Честнът и др.
12.00 „По средата”
13.00 „Гранд”
14.00 „Двама мъже и половина”
15.00 „Дивата Нина” eп.67
16.30 „На гости на третата планета” еп.80
17.00 „Домашен арест” с.2
еп.19, 20
18.00 „По средата” с.8 еп.7, 8
19.00 „Столичани в повече” 5
еп. с.9 еп.5
20.00 „Новите съседи” en.31
21.30 „На гости на третата планета”
22.00 „Двама мъже и половина” с.2 еп.16, 17
23.00 Премиера: „Супер екипаж” еп.1, 2
00.00 „Самоличност на аванта”
/п./ - комедия, криминален (САЩ, 2013)
02.00 „Теория за големия
взрив”
03.00 „По средата”
04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Теория за големия
взрив”

Вторник, 15 октомври
06.00 „Теория за големия
взрив” с.4 еп.3, 4
07.00 „Томас и приятели” еп.14
- 20
08.00 „Двама мъже и половина”
09.00 „Домашен арест” с.2
еп.19, 20
10.00 „Да кажа или да не
кажа?” - комедия (САЩ,
2011), режисьор Рон Хауърд, в ролите: Винс Вон,
Кевин Джеймс, Уинона
Райдър, Дженифър Конъли, Чанинг Тейтъм, Куин
Латифа и др.
12.00 „По средата”
13.00 „Супер екипаж”
14.00 „Двама мъже и половина”
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” еп.81
17.00 „Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.12
18.00 „По средата” с.8 еп.9, 10
19.00 „Столичани в повече” с.9
еп.6
20.00 „Новите съседи” en.32
21.30 „На гости на третата планета”
22.00 „Двама мъже и половина” с.2 еп.18, 19
23.00 Премиера: „Супер екипаж” еп.3, 4
00.00 „Да кажа или да не кажа?” /п./ - комедия (САЩ,
2011)
02.00 „Теория за големия
взрив”
03.00 „По средата”
04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Теория за големия
взрив”

Сряда, 16 октомври
06.00 „Теория за големия
взрив” с.4 еп.5, 6
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Двама мъже и половина”
09.00 „Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.12
10.00 „Закуска при татко” комедия (Русия, 2016),
режисьор Мария Кравченко, в ролите: Юрий
Колоколников, Катерина
Шпица, Луиза-Габриела
Бровина, Полина Максимова, Валентин Пелка и
др.
12.00 „По средата”
13.00 „Супер екипаж”
14.00 „Двама мъже и половина”
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” еп.82
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.9, 10
18.00 „По средата” с.8 еп.11, 12
19.00 „Столичани в повече” с.9
еп.7
20.00 „Новите съседи” en.33
21.30 „На гости на третата планета”
22.00 „Двама мъже и половина” с.2 еп.20, 21
23.00 Премиера: „Супер екипаж” еп.5, 6
00.00 „Закуска при татко” - комедия (Русия, 2016)
02.00 „Теория за големия
взрив”
03.00 „По средата”
04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Теория за големия
взрив”

Четвъртък, 17 октомври
06.00 „Теория за големия
взрив” с.4 еп.7, 8
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Двама мъже и половина”
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.9, 10
10.00 „Чаровният принц” анимация, музикален,
романтичен (Канада,
Великобритания, САЩ,
2018), режисьор Рос Венокур
12.00 „По средата”
13.00 „Супер екипаж”
14.00 „Двама мъже и половина”
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” еп.83
17.00 „Бездомното шоу на
Башар Рахал” - токшоу
(2015), еп.13
18.00 „По средата” с.8 еп.13, 14
19.00 „Столичани в повече” с.9
еп.8
20.00 „Новите съседи” en.34
21.30 „На гости на третата планета”
22.00 „Двама мъже и половина” с.2 еп.22, 23
23.00 Премиера: „Супер екипаж” еп.7, 8
00.00 „За да се позабавляваш,
обади се на...” - комедия
(САЩ, 2012), режисьор
Джейми Травис, в ролите: Ари Грейнор, Лорън
Роугън, Сет Роугън,
Джъстин Лонг, Джеймс
Уок, Мими Роджърс, Ниа
Вардалос и др.
02.00 „Теория за големия
взрив”

Продължава на стр. 25
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Троян с поглед към бъдещето

Председателката
на клуба Лили Минкова
От стр. 1
Донка Михайлова 8
Троян е с дълга години ръководи обистория и е едно от щината и се ползва
най-красивите места с обичта и довериев нашата родина - то на пенсионерите. В
чист, уютен, подреден, спокоен. Хората
на площада се радваха на есенния слънчев ден и с охота споделяха с нас радости,
тревоги и надежди,
че техният кмет Донка Михайлова води
града към по-добро.
Пенсионерите ни
очакваха в техния
уютен и просторен
клуб. Настроението
беше празнично, посрещнаха ни с усмивки като стари познайГостите на срещата
ници. Още на вратата
бързаха да споделят, своя поздрав тя израче отдавна познават зи уважението си към
вестника, четат го ре- тях и личното си убеждовно, чакат го с не- дение, че отношенитърпение и обичат да ето към поколението
споделят с него сво- им е мерило за осъзите празници. Дъл- нат дълг и човечност.
гогодишнаСпота ни дописдели
ничка Хрип о зантема Люстигбенова, коян а то 15 годитото
ни участва
в обактивно в
ласживота на
тта на
пенсионерсоциския клуб и
алнаблагодарета поние на нея
литиредакцияка и
та получава
бъдеинтересни
щите
информаплации за попунове
лярния в цяв талата страна
зи нафолклорен
сока.
фестивал
А то
на Беклене е
мето, бе исникак
крено раз- Председателят на
малв ъ л н у в а н а общинската организа- к о .
от срещата. ция Павлин Боевски
О т Нали тя е
крит
„нашият човек” тук, е дом за възрастниприятно й е, че сме те хора в село Доброоткликнали на пока- дан (кметът не е проната им.
пуснал да поздрави и
Гости на празника тях за празника), небяха кметът на гра- прекъснато се разшида и двама общин- рява социалният патски съветници, които ронаж. В момента се
поднесоха подарък – готвят 282 порции, катака необходимата за то 50% от стойността
клуба кафе-машина. на храната се поема

от общината. Община Троян работи върху идеята за създаване на комплекс за социални услуги, в който ще намерят помощ
лица с увреждания и
техните семейства. Гжа Михайлова изрази
увереност, че е готова
и в бъдеще да подкрепя всяка инициатива
на възрастните хора.
В пенсионерския
клуб в Троян членуват 214 пенсионери.
На територията на общината функционират
20 клуба и 1 клуб на
инвалидите, в които
са назначени 12 бюфетчици и 1 уредник.
Средствата за тяхното
заплащане и за поддръжката на помещенията, сметките за

клуб и заедно да раз- посещават мероприя- август участие в него
виват по-богата и раз- тията му трудно се по- са взели 70 състава
нообразна културно- бират в салона. Създа- от страната. Разказамасова дейност. Тук е дена е и така нарече- ха ни колко усилия изизградена и вокалната ната тиха стая, къде- исква организиранегрупа „Нежни струни” то редовно се съби- то на мероприятие от
с ръководител Митка рат желаещи за игри такъв мащаб, как все
Илиева.
Съставът
има богата история,
м н о г о
участия
и награди. И ние
се насладихме на
вълнуващите им
изпълнения. Вся- Музикален поздрав за празника
ка година общинското пен- на шах и табла. Всяка парите не достигат,
сионерско ръковод- сряда се организират как мечтаят за краство се среща с кме- лекции на различни сиви носии за техния
теми, срещи с писате- състав, но засега толи, поети, лекари, про- ва остава само мечта.
веждат се екскурзии, Ще продължат да търпосещесят спонния на
сори. Доприябре е, че
телски
труднопенсиостите не
нерски
ги
отклубоказват.
ве. ОриПродългинална
жават
е идеята
напред
им ежеи
кромесечят бъдено
да
щи пласи органове. На
низират
чернаотопление, вода и ток та на града и заедно к о л е к та дъска
се поемат от кметство- обсъждат исканията т и в е н
на входа
то. Пенсионерската и предложенията на о б я д .
на клуба
организация формал- пенсионерите. В мо- П р а в я т
са обявено е член на СП-2004, мента предстои така- го в четни мероно както сподели ней- ва среща, на която ще в ъ р т ъ к
приятияният председател Пав- бъде отчетено какво ( п а з а та за мелин Боевски, ангажи- от поисканото е из- рен ден,
сеца. До
ментът на ръковод- пълнено и какво все у д о края на
ството на СП-2004 е още предстои да се бен
и
годината
бил само да прибира направи. Подготвени за гости Нашият човек
програчленския внос. По та- са и нови искания и от реги- Хризантема Любенова
мата е
зи причина те реша- всички очакват те да она, зауточневат да преустановят получат подкрепа.
щото само тогава има на – пояснява ни предплащанията (за които
Председател
на автобус), плащат си са- седателката на клуба
не са получавали до- пенсионерския клуб ми и се веселят как- и ни кани да посетим
ри разписка) и да про- от две години е Лили то само пенсионерите някои от техните изядължат сами по пътя Минкова. По всичко умеят – с песни, музи- ви. „Няма да повярваси. Тъй като по села- личи, че изборът й за ка и танци.
те, че това са пенсиота в пенсионерските председател не е слуВенецът на тяхна- нери. Толкова е весело!”, уверява ни
тя.
Подарихме на
новите си
приятели
последния брой
на вестника
и
взаимно
си пожелахме нови успехи и нови
срещи на
страниците му. А
те от своя
Троянци харесват в. „Пенсионери“
страна
клубове членуват по чаен – изпълнена е с та дейност е фолклор- обещаха да се абони30-40 души, мечтата енергия, идеи, жела- ният фестивал „На Бе- рат, защото „Пенсина председателя е да ния за работа. Дей- клемето”, който про- онери” го заслужава.
ги привлече към тро- ността на клуба е бо- веждат вече 24 годиПетьо ДАФИНКИЧЕВ,
янския пенсионерски гата и желаещите да ни. Тази година през Маргарита  ЛОЗАНОВА
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Медсестра източи Разкриха убийство Крими
карта на пациент на възрастна жена хроника
Български

Разследват медицинска сестра от областната болница във
Велико Търново за мародерство. Оказва се,
че на починал мъж е
задигната дебитна карта, от която са източени 1200 лева. Основен заподозрян от
следствието, прокуратурата и роднините на
покойника е медицинска сестра от отделението.
Семейството на починалия подава сигнал
до банката и полицията за кражба.
Разследващите също стигат до сестра

Мария Семова, която
е засечена от камерите на банкомат да тегли пари от картата на
починалия. Пред следователи Семова заявява, че пациентът й
предоставил картата с
пин кода, за да й услу-

жи с пари.
От управата на болницата излязоха с писмена позиция, в която
се казва, че при доказване на вина от съда,
служителката ще бъде
дисциплинарно уволнена.

Пловдивската полиция разкри жестокото
убийство на 84-годишна пловдивчанка, извършено преди 5 години.
Тогава пловдивчанка подала сигнал, че е
открила тялото на майка си Виолета Георгиева в дома й в кв. "Кючук
Париж". Пенсионерката
била вдовица и живеела сама. При извършения оглед е установено,
че възрастната жена е
удушена, а от жилището липсват ценни вещи
и пари.
Пет години по-късно
убийството е разкрито.
Извършителят е 36-годишният Михаил Чи-

нов, който е криминално проявен и осъждан
за наркотици и кражби.
Той е направил пълни
самопризнания.
Престъпникът позвънил на входната врата
на възрастната жена и
тя му отворила, след което той я удушил.
"Престъплението е
разкрито благодарение
на много доброто взаимодействие между полиция и прокуратура",
отбеляза старши комисар Йордан Рогачев.

Цигани пребиха Погнаха имотна
млад баща с лопата мафия в София
Мъж от костинбродското село Петърч е бил
на косъм от смъртта,
след като е пребит от
свой съсед с лопата, и то
докато говори с двама
полицаи. Седмица преди това той и съпругата
му са получавали ежедневни заплахи. Всичко
започва заради спор на
детска площадка.
Заради създалото се
напрежение всяка вечер в района патрулира и полиция. Пострадалият Людмил Зарев обаче продължава да получава заплахи за живота
си. По случая има задържани двама души.
Пострадалият разказва: „Имам 14 шева на
главата от удар с лопата в гръб, имам и удар
с лопата в корема. Нападнаха ме местни роми, съседи, които живеят малко по-надолу.”
А за началото на напрежението разказва
съпругата на пострадалия Кристина: „Отидохме с децата на дет-

ската площадка в центъра, там имаше много
жени от ромски произход с децата си, не е нещо необичайно. За пореден път си бяха вкарали и кучетата на площадката.
Аз им направих забележка, изгоних кучетата, защото се опитаха да
нахапят детето ми. След
това започнаха едни заплахи, едни клетви как
ще ме изнасилят, как ще
ми отвлекат децата. Господин от ромски произход се опита да ме прегази с малкото ни бебе.
Жената споделя, че има
много подадени жалби,
а никой не взима никакви мерки.

ГДБОП и Специализираната прокуратура обградиха столичния квартал Малашевци, като акцията бе насочена към имотната мафия. Това е
престъпна група, която се е занимавала с имотни измами, отвличала и изнудвала възрастни хора. Известна е като групата на Начо. "Група лица, български граждани от цигански произход, се занимават с отнемане на имоти от възрастни хора
със зависимост от алкохол, с психични проблеми, които нямат близки. За
групата работят 4-5 лица (т.нар. бушони), и то за дребни пари. След като групата ги намери, ги принуждава
с физическо и психическо насилие

Вандали нарязаха шатрата
на Мая Манолова

Вандали са нарязали
шатрата при НДК, в която се помещава предизборният щаб на независимия кандидат за кмет
на София. По думите на
охранителите, които са
били на смяна, около
полунощ са чули силен
шум. Първоначално си
помислили, че са мла-

Схема за пране на пари
Престъпна група, извършила палеж, отвличане и изнудване, е разбита от пловдивската полиция. 9 души
са задържани, като сред тях е и служител на ДАНС-София. Разследването започнало след палеж на магазина
за моторни масла. Тогава огънят погълва 6 тона моторно масло, а само
бързата намеса на пожарната спасява съседната сграда и няколко коли.
Пловдивските криминалисти установили, че палежът е извършен от
двама души. Впоследствие се оказва,
че същите хора са участвали в мащабна схема за пране на пари. Тя е организирана от столична кантора. По
поръчка на чуждестранни граждани
били регистрирани стотици дружества, в които са превеждани огромни
суми - 20-40 хил. eвро, с които е оперирано в офшорни зони.

да им бъдат прехвърлени на тях имотите. Въпросните "бушони" също са
били жертва на групата, защото и те
са загубили имотите. И след като остават на улицата, групата ги вербува
да работят за нея. При един от случаите дори става въпрос за човек,
който страда от параноидна шизофрения, който бил принуден насила
да прехвърли имота си. Има няколко групи в София, които се занимава с такава дейност. Очаквам прокуратурата и МВР да засилят работата
в този сектор. Към този момент става въпрос за 3 случая, а 3 са предотвратени", обясни зам. главният прокурор Иван Гешев.

Дружествата са регистрирани на
имената на роми. Един от тях обаче
имал неблагоразумието да изтегли
39 000 евро. След това представители на кантората отвлекли майка му
и го изнудили да съобщи на кого е
предал парите. Получателят се оказва собственикът на магазина за масла. Неграмотните роми получавали
по 100 лева на дружество. Циганите били издирвани от така наречените дилъри.
След като били одобрявани, ромите били натоварвани на микробуси и
транспортирани до София. Във въпросната кантора подписвали всички необходими документи и ставали
собственици на фирми.
Служителят на ДАНС пък осигурил
пълна информация за собственика на
магазина и семейството му.

дежи, които
всяка вечер
се забавляват около палатката. Когато охраната
тръгнала към
вандалите, те
бързо нарязали стените
на шатрата с
нож и се разбягали.
От щаба на Манолова
са подали сигнал до полицията за извършения
вандалски акт.

Вандалите са хвърляли и бирени бутилки.
Това е трети вандалски акт върху шатрата
на Мая Манолова.

Арестуваха
шеф за подкуп

Задържаха с подкуп директора на „Местни данъци и такси“ в Тутракан. Той е обвинен, че е взел
255 лева, за да регистрира луксозна кола, като впише по-малка мощност от реалната. Целта била собственикът на колата да плаща по-нисък данък. Мъжът, който е предложил подкупа, също е задържан.
Участниците в сделката били хванати от полицаите. „Предаващият парите е задържан, малко подалеч от мястото, където ги е предал, а директорът на местните данъци и такси е задържан в работно си помещение”, заяви гл. инспектор Даниел
Костадинов, началник РУ-Тутракан.

Крупен обир
Столичната полиция задържа мъж, заподозрян за кражбата на 185 000 лева от
банковия клон в хипермаркет на бул. „Европа“. Криминалистите са открили около 60
000 лева от откраднатата сума. Разследването продължава, като се издирват двама
съучастници. Сигналът е подаден на тел.
112 от служителката
на банковия офис. Тя
признала, че е излязла от офиса за кратко време, като затворила, но не заключила
сейфа. Установила е
липсата на парите, когато се е върнала. Иззети са видеозаписите
от камерите в магазина и са снети отпечатъци. Вторият от заподозрените също е заловен.
Запалиха имот на
кандидат-кмет
Запалиха имот на
кандидат за кмет на
бургаското село Ясна
поляна. Изгорели са
метален фургон и 800
бали сено. За щастие
при инцидента няма
пострадали.
Имотът е на Михал
Грудов, а самият той
смята, че пожарът е
умишлен и е свързан с
предстоящите избори.
Микробус блъсна
младеж
Пешеходец загина на столичния бул.
„Прага”. Мъжът, на 29
години, бил блъснат от
микробус в участъка
между улиците „Шандор Петьофи” и „Бузлуджа”.
На мястото е извършен оглед, изясняват
се обстоятелствата и
поведението на младежа, довели до тежкия
инцидент. Предприети били мерки за бързо възстановяване на
движението по булеварда в двете посоки.
Тръгва дело
срещу похитител
Делото за отвлечената през миналото лято и държана 20
дни в плен Виктория
от Добрич влиза в съда. Изготвен е обвинителният акт срещу
задържания Мариян
Дяков, а първото заседание е насрочено
за началото на ноември. Момичето било
обявено за издирване, но било намерено
случайно.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

9.X. - 15.X.2019 г.
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Световен ден на пощите

„Български пощи“ - Социално
ориентирана институция

От стр. 1
- След 140 години
„Български пощи“ продължават да се развиват
динамично и да следват
неотклонно своята мисия на национално значима и социално ориентирана институция, съчетаваща вековен опит
и традиции със съвременните европейски
проекти в нашия бранш.
„Български пощи“
са и едни от най-дълголетните европейски
пощенски администрации. И в наши дни националният пощенски
оператор е неразделна
част от международния
пощенски свят с неговите институции Всемирния пощенския съюз и
ПостЮръп. Носител е
на световни и европейски сертификати за качество.
Поели щафетата от
изминаващите десетки
километри на ден пощальони от конната поща,
от каруците и движещите се с 4 км в час автомобили, днес „Български
пощи” разполагат със
сериозни ресурси: 5 регионални управления и
23 областни пощенски
станции; 2981 пощенски станции, 41 пощенски агентства и 2277 пощальони; Специализираните поделения „Българска филателия и нумизматика“ и „ИМС/
БУЛПОСТ“; 4 разменносортировъчни центрове и 24 обработващи възли; собствен автомобилен транспорт и около
11 000 служители. Дру-

жеството е едно от найголемите работодатели
в България. Така организираната мрежа и наличен ресурс дават възможности за предоставянето на голямо разнообразие от пощенски
и търговски дейности,
както и за въвеждането на съвременни електронни услуги на територията на цялата страна.
Днес дружеството е
мобилизирано да преодолява трудности и
предизвикателства, като внедряваме в работата си все повече до-

Откриване на реновирана станция
на „Български пощи“ в Бургас
бри практики. Целта в селата, услугата става
ни е да сме в услуга на икономически неизгодгражданите и бизнеса в на във все повече насеБългария. Да удовлет- лени места.
Намаляването
на
воряваме нарастващите клиентски изисква- обема на традиционния. Вървейки по този ните пощенски услуги
път, осъзнаваме колко и работата ни в силно
сложно и отговорно е конкурентна среда, нада съчетаваме столет- лагат въвеждане на ноната пощенска тради- ви информационни техция с изискванията на нологии; оптимизация
високотехнологичното на транспортните и логистични процеси; рени време.
140 години Българ- организация на персоски пощи са символ на нала, без това да създа-

Първата пощенска кола
Модернизирането на
пощенското
дело в България е започнало в началото на 1905
г. През тази
година била доставена
първата пощенска кола
– едноцилиндрова с
мощност от 8 конски
сили. Изработена била по конструкцията
на Етиен Гро и Де Дион Бутон във Франция.

държавност и авторитет, дълголетие и мъдрост и това е повод за
професионална гордост и самочувствие!
- Как се отразява намаляването на населението, особено в селата, на вашата дейност?
- „Български пощи”
ЕАД са националният
пощенски оператор на
Република България,
който има задължението да доставя универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна и в резултат на намаляването на
населението, особено

Първият шофьор в България станал Емил Неф,
син на градския градинар в софийската община – Даниел Неф, по произход швейцарец.

Колата не била сигурно превозно средство,
тъй като улиците били
пълни с дупки и често
се налагал ремонт. За
сигурност се е движел
специален файтон да
съпътства колата. Историческо събитие е
било пращането на пощата с автомобила да
се свари международният влак, който никога не чакал закъснелите
чиновници. Налагало се
колата да се шофира от
самия главен директор
на пощенската и телеграфна дирекция Иван
Стоянович.

ва напрежение в системата, както и оптимизация на разходите и увеличаване на приходите
Традиционните пощенски услуги се видоизменят в резултат
на внедряване на нови
технологични решения,
или в отговор на потребителски изисквания
и нужди. Пощенските
оператори в цял свят
допълват дейността си,
като предлагат все повече финансови, логистични и др. услуги.„Български пощи”не правят
изключение и непрекъснато разширяват
портфолиото на предлаганите услуги.
Инвестираме в информационни технологии. Искаме да предлагаме повече IT услуги –
трябва да бъдем в крак
с времето. С цел подобряване на услугата за
пенсионерите, които
си получават пенсиите в „Български пощи”,
въведохме „електронен
пенсионен картон”. Това даде възможност на
хората да си взимат пенсиите във всяка избрана от тях пощенска станция извън населеното
им място.
- Преодолявате ли
конкуренцията
на
частните куриерски
фирми, на електронните пощи, интернета и т. н.? Какво бъдеще предвиждате
за класическата услуга - пратка от ръка на
ръка?
- Интернет оказва сериозно влияние върху

Първите пет български марки са били отпечатани в Санкт Петербург в далечната 1879
г. На 1 май тази година
се навършват 140 г. от
пускането в обращение
на "сантимите", както са
известни те тогава. Били
са поръчани от руския
княз Владимир Александрович Черкаски, който е управлявал гражданските дела в Бълга-

съвременния живот.
Голяма част от хората, които навремето са
комуникирали посредством пощенски услуги, в момента комуникират по Интернет. Това е нормално, случва се в цял свят. Целият пазар на пощенски
услуги търпи сериозен отлив от услугата.
Но пък операторите
непрекъснато се стремят да подобрят електронните си услуги и да
предлагат нещо, което
е в крак с времето. Технологиите наистина са
сериозен фактор и ние
се съобразяваме с тях.
Затова сме разработили електронни продукти и ще продължаваме
да работим в тази посока. Защото в следващите години самото поведение на потребителите ще се променя много
в посоката онлайн работа или работа от вкъщи. За нас ще остава
един сегмент, който е
преносът на определени неща. Дори и да се
пазарува онлайн, стоката няма как по въздуха да стигне до потребителя, трябва някой да я донесе. Този
сегмент - онлайн тър-

говията и куриерската дейност, свързана с
нея, изискват сериозен
потенциал за развитие.
- Безспорно е доверието в пощата. Твърдим го след 30-годишно коректно партньорство. Абонаментът за възрастните
хора често е единственият начин да получат навреме своя
„Пенсионери”. Вестникът е изключително бързо остаряваща
стока. Можем ли от
ваше име да заявим
на хилядите си читатели, че ще имат нашето издание в дома
си, преди то да е остаряло?
- Даваме си сметка,
че вестник „Пенсионери“ се ползва с доверието на много възрастни
хора в страната и затова
се стараем максимално
бързо да доставяме услугата там, където е възможно.
Като ви поздравяваме със Световния ден
на пощите, пожелаваме на вас и многобройните ви служители бъдещи успехи и плодотворно сътрудничество!
Въпросите зададе
Кристина ДОБРЕВА

Сантимите

рона, който символизира храбростта и борбите на българите за национално освобождение.
Изображението на царя на животните е обградено от двойна елипса,
в горната част на която е изписано “Българска поща”, а в долната стойността. По това време Княжество България
още не е имало своя парична единица.
Затова стойността на
марките била изразена
в приетата от Всемирната пощенска конвенция
разплащателна парична
единица – франк, и съответно на сантими. Оттам
идва и наименованието,
с което са известни и до
днес. Първият тираж на
българските сантими от
250 000 броя се изчерпил много бързо. Затова през 1881 г. отново
в печатницата на Санкт
Петербург била направена допълнителна поръчка. Сюжетът на сантимите бил запазен, но на новия тираж вече била означена въведената на 4
юни предишната година
нова българска парична
единица – левът.

рия при Главнокомандващия действащата руска армия.
По това време Русия
имала утвърдени традиции в изграждането на
своите пощенски съобщения и идеята с пускането на българските марки била да се подпомогнат току-що създадените "Български пощи". До
този момент те ползвали руски марки.Така сантимите били отпечатани
в Държавната руска печатница в Санкт Петербург. На тях е изобразен
гордо изправен лъв с ко-

Обърнатата марка стана сензация

През 1911 г. художниците Антон Митов и
Г. Евстатиев създават
поредица от 12 пощенски марки с изгледи и
портрети. Пуснати са в
обращение на 14 февруари, а сред тях е и
марката от 50 стотинки, днес известна като
"Обърнатата конница",
която изобразява. Сюжетът е по картина на

Ярослав Вешин. Тя излиза от печат от Полиграфическия институт за
ценни книжа в италианската столица Рим. Един
от листовете обаче при
печата е завъртян на
180 градуса. Така конните фигури на царя и
синовете му увисват с
главата надолу. С времето такъв лист се появява през 1913 г. в по-

щенска станция №1 в
Пловдив, но дълго време никой не забелязал,
че марката е дефектна
и с нея били облепяни
пликове.
Чак през 30-те години на ХХ век филателистът Никола Кочанов открил част от пратките
във фабрика за претопяване на стара хартия.
С времето "Обърнатата

конница" става световна рядкост и е най-скъпата българска марка,
която притежават малцина колекционери. У
нас те са не повече от
десет, останалите живеят в други държави.
В края на седемдесетте години у нас екземпляр от ценната марка е струвал 1700 лева,
при средна работна за-

11

плата от 180-200 лева.
Днес "Обърнатата конница" се оценява минимум на 25 000 евро.
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Кой не уважи празника 10 години
на пенсионерите клуб „Багачина”

Този въпрос си задаваха присъстващите на
празника в зала „Люмиер” на НДК. Много от
тях пропътували стотици километри от цялата
страна. Над 500 пенсионери препълниха голямата зала, още толкова
останаха навън, огорчени от този факт.
В приветственото си
слово по случай празника в качеството си на
председател на „Нов съюз на пенсионерите” и
оглавяващ инициативния комитет на 5 сдружения – юридически лица, споделих огорчението на ръководствата на
пенсионерите от Шумен,
Бургас, Велико Търново,
Перник, Ловеч, Габрово,
Горна Оряховица, Ихтиман и още много други
градове.
Въпреки писмените
покани до президента,
премиера, председателя
на Народното събрание
новия омбудсман, министри и много други държавни и граждански институции те не присъстваха и дори не ни уважи-

ха поне с поздравителни
адреси.
Организаторите и
присъстващите на празника: „Нов съюз на пенсионерите”, СП-2004 –
Бургас, с председател
Вяра Андонова, СП-2004
– Шумен, с председател
Анка Янкова, Националният български университет „Трета възраст” с
председател акад. Ганчо Попов и управителя
на неправителствената
организация НЕО – България акад. Гена Велковска, сме много огорчени
от това неуважение към
нас, пенсионерите, отдали младостта и труда си
за изграждането на България.
Господа управляващи,
Това не попречи на
нашето празнично настроение. В приветствието си зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка
Петрова поздрави всички пенсионери от страната и сподели казаното от мен за тежкото, мизерно състояние, в което

се намират пенсионерите. Прочувствено слово
произнесе пред препълнената зала ген. Златан
Стойков – председател
на Съюза на офицерите
и сержантите от запаса
и резерва, и им пожела
здраве и дълголетие.
Слово произнесе и
експертът по национална сигурност – пенсионер, полк. Славчо Велков, който сподели, че
много политици мечтаят за такава препълнена зала.
Поздравителни адреси получихме и от сдруженията на пенсионерите в Бургас, Шумен, НЕО
– България, НБУ „Трета
възраст”, гражданското движение „Заедно за
промяна”, сдружението
„Инициатива Единение”
и много други.
Богатата концертна
програма с участието на
вокално-инструментални колективи от цялата
страна създадоха весело
настроение. А най-много за това допринесоха
изпълнителите Светослав Стойчев и любима-

Осми туристически събор
Преди осем години
общинската организация на пенсионерите –
В. Търново, сложи начало и реализира през
годините провеждане
на събор на клубовете
на туристите ветерани.
Прието бе съборът да
се провежда на великата
дата от най-новата ни история 6 септември - Съединението на Княже-

П

овече от 10 години
пенсионерите настояват за приемане на закон за възрастните хора, който да гарантира и защитава техните права. Вестник „Пенсионери” застана зад тази идея още при нейното зараждане и през цялото време най-активно
участва в подготовката
и популяризирането на
проектозакона. Проведени са редица срещи с
пенсионерски ръководители, социални министри, депутати, юристи в
процеса на подготовката
на закона. Единствен в.
„Пенсионери” отпечата
на своите страници двата варианта на проектозакона, като го предложи на своите читатели за
обществено обсъждане.
Вестникът организира в
пенсионерските дружества дискусия по проектозакона и отново редица срещи с депутати за
внасянето му в НС.
На всички срещи на
редакционния колектив
с читатели и пенсионерски организации прие-

ство България с Източна
Румелия. И тази година
в местността Ксилифор
край В. Търново се събраха 250 пенсионери
от клубовете на Нов съюз на пенсионерите от
Г. Оряховица, В. Търново, гр. Елена, Ресен Златарица, Стражица, Арбанаси , Самоводене, Шереметя, Първомайци.
Поздрав към при-

състващите
отправи председателката на
областния и Общинския съвет на Нов съюз
на пенсионерите - В. Търново, Радка Маркова и Георги Димитров, секретар на туристическото
дружество ,,Трапезица-1912”. Те отдадоха
почит към великото дело на дедите ни, извър-

та и обичана от всички
българи Бони Милчева.
Защо все пак не бяхме уважени от властимащите?
Може би се срамуват да срещнат погледа
на бащите и майките си,
отдали своя труд за изграждането на държавата, а днес са изоставени.
Може би не искат да
отговарят на неудобни
въпроси?
Най-вероятният отговор е, че те са далече от мизерното, тежкото състояние, граничещо за доста пенсионери с геноцид.
Проявеното неуважение от властимащите към нас ни зарежда
с още амбиция да продължим с по-голяма сила и мощ да протестираме, докато разберат,
че двата милиона пенсионери са незаобиколим обществен фактор
в държавата.
Инж. Петър ПЕТРОВ,
председател
на Нов съюз на
пенсионерите

шено преди 135 години.
Съборът бе посветен
на 110-годишнината на
изкачването на Черни
връх от 300 туристи, водени от Ал. Константинов, с които се полага началото на организираното туристическо движение в България. Участващите изнесоха богат концерт от туристически, патриотични песни и градски шлагери.
Георги Евтимов,
Самоводене

Ще ви съдим по делата

мането на закона бе основна тема. Пенсионерите настояваха с подписки
и декларации законът да
бъде приет от депутатите, като се надяваха, че
той ще реши много от наболелите им проблеми.
Неприемането на закона е единствено по
вина на управляващите.
След десетгодишната сага тази година парламентарната група на БСП успя да го вкара за обсъждане в НС. На първо четене законът бе подкрепен единствено от БСП.
Всички останали парла-

ментарни групи го отхвърлиха като ненужен.
Припомняме всичко това, защото сме изумени от изявлението на
Искрен Веселинов, съпредседател на групата на „Обединени патриоти” и зам.-председател
на ВМРО за внасянето
на законопроект за защита правата и интересите на възрастните хора. Открили топлата вода! Идват избори и сергиите се отварят! Същите тия хора преди миналите избори обещаваха
минимална пенсия 300

лв., сега вдигат летвата
и обещават 340 лв. – нищо, че ония 300 лв. останаха само обещание. Същите тези хора гласуваха
срещу закона за възрастните хора. Сега се сетиха,
че „те имат определени
нужди, които трябва да
бъдат задоволени”.
Години наред в. „Пенсионери” воюва за осъвременяване на пенсиите с осигурителния доход от предходната година и години наред управляващите, сред които
е и ВМРО, ни уверяват,
че за пенсионерите няма

При тържествена обстановка 250 членове и
гости честваха 10-годишния юбилей на пенсионерски клуб „Багачина” с председател Тодор Маринов – Токи, в с. Сталийска махала.
Дейността на клуба е доказателство, че всеки
може да бъде полезен на обществото. Клубът се
превърна във втори дом на възрастните хора. Пенсионерите живеят като едно семейство.
Наталия Стефанова - старши експерт на община Лом, която бе посрещната с бурни аплодисменти от гостите и домакините на тържеството,
поднесе приветствие, като честити 10-годишния
юбилей на пенсионерите с пожелание за здраве

и дълголетие. В клуба е изградена певческа група
„Златна есен”, която има много участия във фолклорни фестивали и събори. Членовете на клуба
завладяха дансинга с кръшните си хора и танци,
с което доказаха, че младежкият дух все ще гори
в сърцата им. Музикален поздрав поднесе женската певческа група „Златна есен”. Пенсионерът
историк Димитър Дамянов припомни интересни
исторически факти за миналото на село Сталийска махала.
Поздравителни адреси към клуба и подаръци
поднесоха Симеон Илиев от гр. Белоградчик, Иво
Ангелов от с. Смоляновци и председателите на
клубовете в кв. Младеново, кв. Момин брод, кв.
Боруна, клуб „Здравец”, клуб „Дунавски полъх Лом”. Кафе-машина бе подарена от групата на
Цветан Дамянов от с. Трайково. Поздравителни
адреси Тодор Младенов получи и от Петя Живкова,
Росица Иванова и Елеонора Дамянова – секретар
на читалището, с. Сталийска махала.
В продължение на пет часа оркестърът не спря
да свири народни хора и танци.
Текст и снимка:
Георги Петров, Лом
пари. Но идват избори –
обещанията са безплатни! И г-н Веселинов обещава, че ще гарантират
„спокойния живот на това поколение, което е изградило България”. Нали
те управляват, защо досега нищо не направиха
за пенсионерите!
И още един парадокс!
Демократичното пенсионерско движение съществува в България от
30 години. Във всички общини са изградени пенсионерски клубове, които развиват богата културно-масова дейност и
отстояват според възможностите си правата
на пенсионерите. Борбата за обединяване на
пенсионерите е с дълга история. И изведнъж
ВМРО ще създава органи за представителство
на възрастните хора, съвети на старейшините –
различни от сега действащите пенсионерски
организации, изграждани години наред, защото те били политизирани!
Явно човекът няма пред-

става от пенсионерските организации и проблемите, които те решават, в много случаи с подкрепата на кметовете по
места.
Така, пак преди едни
избори, Бойко Борисов и
неговата партия обещаха парична помощ от 50
лв. за хората над 70 години, увеличаване на вдовишките добавки до 4550 % от пенсията на починалия съпруг/а.
Има ли все още кой
да вярва на предизборните обещания! Не се ли
наслушахме, не се ли нагледахме, не понесохме
ли цялата тежест на прехода на възрастните си
рамене? Не изпитахме ли
сладостта на пенсионната реформа, на здравната
реформа? Не се ли превърнахме във факири –
с 200 лв. пенсия за храна, за лекарства, за ток,
за парно, за подаръци за
внуците?
Спрете с обещанията!
Не ви вярваме! Ще ви съдим по делата!
Маргарита Лозанова
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От монах до министър Докога ще търпим
Малко известен факт
от историята на българското образование е, че
в Габрово се провеждат
първите матури. След
Освобождението за завършването на първия
випуск на Габровската мъжка гимназия Министерството на народното просвещение изработва „Привременни
правила за изпитание
за зрелост в гимназията в Габрово.” Директор на гимназията тогава е Райчо Каролев.
През 1883 г. на него се
пада честта да организира и проведе първите зрелостни изпити. С
пълно отличие получават свидетелство Хр. Андрейчев и Хр. Негенцов.
Райчо Каролев е роден на 15 февруари
1846 г. в семейството на
Иванка и Михо Каролеви. В детските си години помага в куюмджийския дюкян на баща си.
В съботните дни ходи в
Соколския манастир да
изучава църковно пеене при вуйчо си Йосиф
Соколски, който го насочва към монашество.
Учи в Габровското взаимно училище при даскал Цвятко Самарджиев и в Главното мъж-

ко училище, където при
завършването му през
1862 г. е избран да произнесе слово на 11 май
в църквата „Св.
Богородица”
за празника
на Светите
братя Кирил и Методий.
Продължава
образованието
си като
априловски стипендиант
в Киевската
духовна семинария и студент
в Киевската духовна
академия. Завръща се в
Габрово и на 1 септември 1871 г. започва като
учител по всеобща българска и църковна история в главното мъжко и главното девическо училище. Включва
се в определянето на
учебния курс и учебните планове на началните и главните училища, в
съставянето на правила
за учениците в Габровското училище и устав
на учителския съвет в
Габрово и в прилагането на новата училищна

документация.
Обикаля всички училища в околията, за
да запознае учителите със звучната метода. Изнася сказки в читалището. Организира представянето на пиесата „Райна
Княгиня” от
Добри Войников. Свиква събор на
учителите
от първоначалните училища в Габровско. Открива педагогически курс.
Избран е за представител на епархийския събор в Търново.
От 1871 г. е дописен, а
от 1884 г. редовен член
на Българското книжовно дружество. От 1884
до 1886 г. е министър
на народното просвещение.
Изключително отдаден на учителската професия въпреки трудностите, с които се сблъсква, той е удовлетворен
от своя избор: „Днес
времето не е такова,
каквото е било напреди, времето сега благоприятства за нас, учите-

лите… зная, че съм учител, и на всекиго от вас
от душа желая да бъде
учител, тъй както съм аз
днес, и тогава от душа
ще кажа: „Боже, благодаря ти, че съм се изучил!”
Каролев печели сърцата
и оставя мили спомени у
своите възпитаници. На
29 юли 1875 г. Габрово е
свидетел на знаменателно събитие в културнопросветната ни история.
Директорът на първата
седмокласна гимназия в
България Райчо Каролев връчва тържествено атестатите на първия
й випуск.
През 1925 г. габровци канят Каролев да
връчи дипломите на 50ия випуск на Априловската гимназия. Сред
официалните гости са
цар Борис III и княгиня Евдокия, министърпредседателят Александър Цанков и др. Лично цар Борис награждава първия директор
на гимназията с орден
„За граждански заслуги” IV степен, а габровският кмет Илия Кожухаров му връчва грамота
и го провъзгласява за
Почетен гражданин на
Габрово.
Дарина НЕНОВА

Ние сме виновни за нарушената си свобода, колеги, защото продължаваме да търпим политически
наглеци като мултака Рашидов.
Преминавали сме границите на свободата си, обяви Рашидов. Сигурно е прав. Откъде-накъде в държавата на мутрите, ченгетата и политическите продажници ние ще си позволяваме неудобни въпроси?
Не че те ще спрат да крадат, да опорочават обществените поръчки, да предават националните интереси на България, да търгуват с влияние и да си осигуряват евтини апартаменти. Ние дори не им пречим
достатъчно да го правят. Задоволяваме се с минимален принос, като някоя оставка ала Цветанов или
Пацо дьо Тераса. Докато те биват уреждани с някоя нова сладка службица, ние имаме "наглостта да
мрънкаме" за сваляния от ефир, арести на журналисти с белезници и разни такива нещица.
Виновни сме, защото твърде дълго търпяхме нахалството и безочието на политиците. Твърде дълго приемахме ролята си единствено на медиатори и
отразители на събитията. Крайно време е да се превърнем в отрезвители за нацията и истински коректив на властта.
В противен случай се превръщаме в съучастници. На политическите наглеци, на ПИК-ливата журналистика, на разграбването и унижението на България. Крайно време е да разберем, че не рейтингите са на първо място, а отговорността ни към обществото. Примерите за потъпкването на свободата
на изразяване само за последните месеци са многократни. Арестите на колеги от "Биволъ", на Юрий
Борисов, промените в "редакционната политика" на
казионната "Нова", на държавните БНТ и БНР. Кой е
следващият? Може би утре ще ни пратят и мутритепровокатори, които целят да компрометират протестите срещу Гешев.
Крайно време е да престанем да бъдем обслужващ персонал. За свободата трябва да се борим всеки ден. И с всички средства. Обидно е да отразяваме
компрометирани и нагли политически фигури. Дойде време да променим подхода си към журналистиката, ако искаме да я има.
Тодор БЕЛЕНСКИ

К а пита лизмът у бива
Всеки девети човек
в света си ляга гладен.
Не защото пази диета,
а защото няма средства
да се нахрани. При все
че днешните икономики произвеждат повече
хранителни продукти,
отколкото през всеки друг период в историята. Същевременно
човечеството бракува или изхвърля около една трета от произведената храна – 1,6
млрд. тона годишно на
стойност 1,2 трилиона
долара. Това също е повече, отколкото всякога преди в историята.
Разгръща се едно типично противоречие
на капитализма – богатството нараства, но
то не достига до всички хора и се увеличават не просто бедните,
а гладуващите и умиращите от глад.
Това се вижда от
нов доклад на Организацията на ООН по
прехрана и земеделие (FAO), публикуван
наскоро. От него става ясно, че през 2015
г. броят на гладуващите в света е 785,4 млн.
души, през 2016 г. –
796,5 млн., през 2017 г.
– 811,7 млн., през 2018
г. – 821,6 млн. В доклада на FAO се въвежда

нов индикатор –

хранителна
несигурност
Тя може да бъде умерена и крайна. Хората, изживяващи умерена хранителна несигурност, се сблъскват с
проблема да си осигурят храна и поради недостиг на средства консумират по-малко или с
по-ниско качество храна. Хората, изживяващи
остра хранителна несигурност,
обикновено не си
дояждат, а често
гладуват по цял
ден или по няколко дни.
През 2018 г.
9,2% от световното население, или
малко над 700 милиона, се намират в състояние на крайна хранителна несигурност. Умерена хранителна несигурност е характерна още за 17,2% от
световното население,
или за 1,3 милиарда души. Общо 26,4% от световното население, или
около 2 милиарда души, се намират в състояние на хранителна несигурност. Между 2011 и
2017 г. в повечето държави по света (84%) не-

дохранването на населението се увеличава.
Гладът е особено пагубен за децата. Днешният неолиберален капитализъм
убива чрез глад
по едно дете на
всеки три секунди
Въпреки че обективно може да изхрани
много повече хора от те-

на около 2 милиарда души има множество негативни последствия, размерът на които се изчислява на над 2 трилиона
долара годишно. Но системата е така устроена,
че това продължава и
тенденцията се засилва.
Бурният възход на
глобалното неравенство има множество измерения. Едно от най-

зи, които живеят днес на
планетата. Смъртта на
45% от децата под 5 години е резултат на недохранване. При гладуващите деца, които все пак
оцеляват, хроничното
недохранване води до
намалени интелектуални способности, влошено физическо развитие,
повишени рискове от
хронични болести. Това показват изследванията. Недохранването

важните е хранителното неравенство между
социални групи и региони. Едно малцинство,
което може да си позволи всичко, и нарастващо количество от хора,
които нямат достатъчно
средства дори за храна,
да не говорим за други
неща.
Според доклада на
ООН неравенството увеличава вероятността от
крайна хранителна не-

сигурност. Тя е три пъти то“. А не са само те. Неспо-висока в държави с лучайно през последнависоко подоходно нера- та година у нас стана повенство (21%), сравнено пулярна фразата „Систесъс страни с ниско не- мата ни убива“. Да, сисравенство (7%). Неслу- темата убива милиони
чайно и у нас медиите хора – и у нас, и по света.
през последните годиПри разгръщащата
ни непрекъснато съоб- се световна технолощават истории на деца, гична, валутна, финанпочинали от недохран- сова, търговска война,
ване. Милион и полови- при тенденциите на нана гладуващи и недох- маляване на световния
ранени икономически растеж
роди у и прогнозираната нонас пре- ва криза темповете на
х о д ъ т убийство чрез глад на
към ка- деца и възрастни веропитали- ятно ще се увеличават.
зъм, на- Цените на хранителнир е ч е н те стоки в повечето дър„преход жави в света нарастват и
към де- възможностите за досм о к р а - тъп до тях на определец и я “ . ни социални групи наХ о р а , маляват. Системата ще
к о и т о убива и по много друр о в я т ги начини. Няма да стапо кофите, молят се по
ва по-добре.
изходите на метрото и
А онези, които прецентралните улици на
написват
историята, за
градовете за стотинки,
да
обяснят
на българза да си купят хляб, и кочетата
какво
е „престъито според пропагандапен
режим“,
нека
кажат
торите на днешния капитализъм са щастливи какъв е „режимът“, койи свободни. Защото мо- то убива от глад по едже да умират от глад, но но дете на всеки три сеимат правото да хвалят кунди.
Проф. Васил
или псуват Бойко БориПРОДАНОВ,
сов. Може да просят, но
преподавател в УНСС
имат „свобода на словоСтраницата подготви Цветан Илиев
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ИЗПИТАНИ рЕЦЕПТИ
При болни бъбреци

Остри и хронични възпаления (нефрити,
пиелит) и на мехура (цистит)

МЕЧО ГРОЗДЕ
2 ч. л. листа от билката
киснат 12 часа, залети с
1/4 л студена вода. След
прецеждане настойката
се загрява до кипване,
изчаква се малко да се
охлади и в течността се
разбърква 1/5 ч. л. сода
бикарбонат. Дневна доза: 3 чаени чаши чай (неподсладен).

ЛИСТА ГОРСкА
ЯГОДА

20 г сухи листа се варят 10 минути в 200 мл
вода, киснат 2 часа и течността се пие след прецеждане. Дневна доза: 4
пъти по 1 с. л.

кОМБИНИРАНА
БИЛкОВА
СМЕС

5 г листа от мента, 10
г хвощ и 20 г мечо грозде се смесват добре. 2
ч. л. от сместа се заливат с 250 мл, разбъркват
се добре и се оставят да
престоят 12 часа. Прецедената течност се кипва
на котлона. В нея се разбърква 1/5 ч. л. сода бикарбонат. Изпива се на 3
пъти през деня.

ПИЕЛИТ
И ЦИСТИТ

Приготвя се билкова смес от равни части
дръжки на вишна, листа
от бреза, мечо грозде и

корени от гръмотрън. 3
с. л. от сместа се запарват в 300 мл вряла вода.
Изчаква се течността да
изстине и се прецежда.
Изпива се на 3 пъти преди ядене.
За промиване на бъбреците и пикочните пътища (при болни без отоци по тялото) се използват т. нар. пикочогонни
билки – в смеси или като чайове от отделните
билки: 10 г бобови шушулки, 10 г корени от
гръмотрън, 20 г листа
от бреза и 20 г листа от
коприва.
2. Равни части глухарче (корени и листа), полски хвощ, плод от хвойна, шипки и магданозено семе.
Начин на приготвяне
(Важи и за двете смеси)
1 препълнена ч. л. билкова смес се залива с 250
мл вряла вода и се изчаква 10 минути да се запарят билките. Всеки ден се
пият по 2 ч. ч. прецедена
запарка в продължение
на 4–6 седмици. За препоръчване е чаят да не
се подслажда.

Има ли свят без рак?
Твърдата обвивка на кайсиевата костилка
защитава един от най-забележителните
хранителни продукти на земята!

В своята книга “Свят
без рак” американският писател Едуард Грифин посвещава на историята на едно откритие, в чийто фокус е витамин в17, или амигдалин, веществото, което бързо унищожава
раковите клетки.
Авторът пише:
„…Има научни обяснения на лечението на
рака с витамин В17 и
недоумявам защо ортодоксалната медицина обяви война на лекарството, с което много клиники успешно лекували пациентите си.
Ако лекарството е
един прост витамин, то
само за един миг ще се
разруши една гигантска индустрия, която
се противопоставя на
лечението. Фармацевтичните компании провеждат изследвания само с химическите съе-

динения, които те създават. Те никога няма
да проведат изследване с прости вещества,
които се продават във
всеки супермаркет, защото не могат да ги патентоват.“
Веществото амигдалин е открито в плодовите костилки и най-вече в кайсиевите.
Още преди 35 години амигдалинът е обявен от учените за превенция и профилактика на онкологичните
заболявания при ежедневната му употреба.
Според д-р Ернст Т.
Кребс младши – биохимик от Сан Франциско,
ракът подобно на скорбута (недостиг на витамин С) и пелагра (недостиг на витамин В3)
не се предизвиква от
тайнствена бактерия,
вирус или токсин, а е
болест на витаминния

дефицит, предизвикан
от недостига на ценни
хранителни компоненти в менюто на днешния човек.
Най-много от това
вещество се съдържа в костилките на
кайсията, както още
в просото, лененото
семе, ябълковите семки и в много хранителни продукти, които днешният човек
не консумира. По-рано плодовете съдържаха витамин В17, и
то не само в семената, но и в меката си
част. Днес само дивите плодове съдържат витамин В17. Плодът, който ядем днес,
е печален резултат от
многогодишното култивиране в името на
размерите и външния
му вид; меката му част
вече не съдържа В17.
Преди няколко ве-

ка хората употребявали богатия на витамин
В17 просен хляб, но сега всички предпочитаме
белия хляб, който не го
съдържа.
Някога нашите баби
добавяли в ястията кайсии, ябълки и други плодове, съдържащи ценния В17.
Изследвания показали, че племето Хунза в
Хималаите никога не е
боледувало от рак, докато храната му съдържала просо и кайсии.
извадка от доклад
„…Когато не получаваме адекватна на нашия организъм храна,
той заболява. Ако не
получавате витамин В17

с хранителните продукти, то най-добрият начин да го получите е
чрез добавки към храната.“
откъде да си
набавим витамин
в17?
За да удовлетворим
нужните на организма
от този витамин, създадохме добавката:

Амброзия В17® амигдалин на фирма „Doleran
Pharma”.
Амброзия В17® амигдалин - е висококачествен продукт с атрактивна цена в удобна капсулна форма,
произведен в България и покриващ ежедневните нужди на организма от ценния витамин.

Амброзия В17® амигдалин може да поръчате във
всички аптеки в страната, както и онлайн на
www.healthmag.bg и тел. 02/955 59 04
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ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎ ÐÅØÅÍÈÅ
ÇÀ ÌÚÆÊÎÒÎ ÇÄÐÀÂÅ
еЛикСир за ПроСтатата и Пикочния мехУр

„ТиквЕНо сЕмЕ – ПЧЕлЕН ПраШЕЦ капсули х 30“
на „ЕсПара“, австрия е съчетание на шест от най мощните природни средства, прилагани при проблеми
с простатата и пикочния мехур - екстракт от тиквено семе, пчелен прашец, върбовка, коприва, екстракт от палма-трион и витамин Е. Влияе диуретично, регулира моториката на пикочния мехур и облекчава изпразването
му. Намалява остатъчната урина и броя на нощните позиви за уриниране. Потиска възпалителните процеси и
образуването на тумори на простатната жлеза. Влияе положително върху хормоналния статус на мъжа и подобрява физиологичната характеристика на сперматозоидите, възвръща потентността, съдейства за хормонално
забавяне на критическата възраст. Продуктът е особено подходящ за млади
мъже, при които процесът на уголемяване на простатната жлеза е в начален
стадий и може да бъде напълно овладян.

тамянът – натУраЛно ПротивовъзПаЛитеЛно СредСтво

Най-старата наука за здравословен живот Аюрведа препоръчва тамяновото дърво (бозвелия) като противовъзпалително и обезболяващо средство. “ТамЯН ФорТЕ капсули х 60” на espara GmbH, австрия съдържа висока концентрация (400 мг) стандартизиран екстракт от тамяново
дърво, богат на специфични фитохранителни съставки,
които действат избирателно върху системата на клетъчните хормони и потискат тази група от тях, която участва
в развитието на възпалителните процеси в целия организъм – ревматизъм, артрити, колити, гнойни рани, остеопороза, възпалена простатата и др. За разлика от синтетичните медикаменти биоактивните компоненти на тамяна
действат ефективно, без да предизвикват никакви странични оплаквания.

цинк – за доБро СекСУаЛно здраве

“ЦиНк капсули х 60” е съвременен фитотерапевтичен продукт на австрийската фирма “ЕСПАРА”. Цинкът
има основно значение за плодовитостта, за правилното
функциониране на простатната жлеза и производството на семенна течност, както и за правилния растеж на
репродуктивните органи. Стимулира подвижността на
сперматозоидите, като подобрява работата на простатата и тестисите. Липсата на този минерал бързо понижава нивото на тестостерона и намалява броя на сперматозоидите при иначе напълно здрави млади мъже.
Увеличението на простатата, особено сред мъжете над
50 години, винаги е свързано с липсата на цинк.

СеЛенът - защитник на кЛетките

“сЕлЕН + с + Е капсули х 60” на „ЕсПара“, австрия
съчетава значимите антиоксиданти селен, натурален витамин Е и натурален витамин С. Продуктът въздейства
върху метаболизма на клетките, намалява риска от дегенеративни болести, предотвратява окисляването, помага за детоксикацията на организма, запазва еластичността на тъканите. Селенът играе важна роля в контрола на
нормалния метаболизъм на тироидния хормон, както и
подсигурява плодовитостта, определяйки подвижността
на сперматозоидите. Помага на организма да елиминира и да се предпази от токсичния ефект на тежките метали, особено на живака.
За информация се обърнете към вносителя:
“ФармаБиоН ПлЮс” Еоод,
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg
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научно откритие за болни
стави прави чудеса!
Ä-р Ñтоÿнов разêазва за последните новости
в помощ на ставните заболÿваниÿ.

Уверено препоръчвам на своите
пациенти продукта
„артрофикс регенератор“ - с многостранно действие, насочено към
първоначалното облекчаване на болката, а при продължителна употреба – и
към възстановяване
на ставния хрущял и
костната тъкан, което от своя страна
ще доведе до бързо
възвръщане на мобилността на ставите и предишния начин на живот на употребяващия го. Формулата е патентована със стандарт, което означава найвисоко качество на
съставките с щателни клинични и лабораторни изследвания.
артрофикс регенератор може да се прилага за всички видове заболявания на ставите и костите и всякакви видове
артритни заболявания,
включително и деформация на костите, вследствие на артрит. Съставките във формулата работят по синергичен начин и задействат процесите на регенерация на
ставите до 700 пъти побързо в сравнение с естествената възможност
на тялото да възстановява жизненоважни хрущялни и костни тъкани.
По този начин, в рамките на 5-10 до 25-30 дни
в зависимост от степента на заболяването, вида
на травмата и естеството
на проблема, можете да
очаквате подобрение до
90-100 %.
Тайната на изключителния ефект на продукта е във вложения във
формулата Глюкозамин
сулфат, който представлява комплекс от аминокиселини и захари, които се използват за директна синтеза на глюкозаминогликани. Това
са вещества, които имат
структурно укрепващо
действие в организма.
Служат за производство
на синовиална течност,
която спомага за правилното функциониране на
ставите чрез повишаване на мобилността и
намаляване на триенето, както и предпазване
от “износване”. Друга

функция на глюкозамина е хрущялното производство, което с възрастта намалява, затова е задължително да се приема
като хранителна добавка
след определена възраст
– най-често след 50-годишна възраст. Добавянето на глюкозамин във
формулата е с цел подобряване на “смазването”
на ставите и намаляване
на болката и отока.
Защо да предпочетете артрофикс регенератор пред алтернативни продукти?
 Действието на артрофикст регенератор
е насочено към решаване на първопричината за
болката, а не само временното й притъпяване.
С помощта на активирането на естествените сили на регенерация на
организма и синергично
действие на съставките,
Вие ще подсилите, подхраните и възстановите
ставния хрущял, костните връзки и тъкани, като
по този начин ще си решите проблемите с костите и ставите.
 Основните съставки на продукта са естествени екстракти, сред които екстракт от босвелия
и полски хвощ. Бързото
проникване на съставките в тъканите позволява
спиране на по-нататъшното разрушаване на ставите и едновременното
стартиране на регенерация на увредените тъкани без каквито и да било странични ефекти или
рискове за здравето.


артрофикс регенератор е клинично и лабораторно тестван. Преминат е строг
качествен и количествен контрол. Патентованата формула съдържа съставки без аналог
в сравнение с който и да
е конкурентен продукт.
Можете да сте сигурни,
че ще изпитате възможно най-добрата ставновъзстановителна формула, създавана някога!
Освен това продуктът е
тестван с пациенти, в чиито изследвания е установено, че след използването на продукта:
1. Болката намалява
и дори изчезва от пациентите след 8-10 минути
още след първото нанасяне.
2. Отбелязано е възстановяване на хрущялната тъкан от пациентите след един пълен курс
на лечение.
3. Облекчаване на
симптомите при пациентите, страдащи от артрит
и артроза.
Забелязъл съм, че пациентите ми регистрират подобрение още от
първия ден на прием
на „артрофикс регенератр“. Въпреки това аз
препоръчвам да приемате продукта поне три
месеца, за да се натрупат
полезните съставки дълбоко в ставния хрущял и
да получите дълготраен
ефект. Наблюденията ми
в продължение на година затвърдиха мнението
ми, че продуктът е изключително ефективен.

При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „лечебните билки на България“.
„артрофикс регенератор“ можете да поръчате на
телефон: 0877 72 10 40 и на: https://biotica.bg/arthrofixregenerator-otblokira-bolkata-v-stavite или
в повечето аптеки в страната.
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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Âèæ çðåíèåòî äåéñòâàé ñåãà!
По повод 28 септември –
Световен ден на ретината,
и 8 октомври – Международен ден на зрението, УМБАЛ
„Александровска“ в партньорство със Сдружение „Ретина
България“ и Портал на пациента, организира информационна кампания с безплатен очен скрининг за откриване на диабетна ретинопатия и
макулна дегенерация под надслов „ВИЖ ЗРЕНИЕТО – ДЕЙСТВАЙ СЕГА!“
Прегледите ще се извършват в консултативния
кабинет на клиниката по очни болести (4 етаж) в периода 7-11 октомври 2019 г. от
13.30 до 17.00 ч. Записване
на тел.: 02/9230 295. Направления по НЗок не се изискват. При желание от страна на пациентите, те ще бъдат допълнително информирани за офталмогенетичните
заболявания, диагностичното им изясняване (генетични
изследвания и консултация),
както и за налични терапии и
терапиите в развитие (текущи
клинични изпитвания), в които биха могли да се включат.
Болестите на ретината са
водещата причина за загуба на зрение в развития свят.
Наследствените дегенерации на ретината са основната
причина за прогресивна загуба на зрението в по-младата
възрастова група и водят до
практическа слепота при пациентите, когато те са на около 40-50-годишна възраст. От
често срещаните болести на

КРАЙ НА ШУМА В УШИТЕ И ГЛУХОТАТА!

АНГЛИЙСКИ ОТОЛОГ РАЗРАБОТИ БИОАКТИВНА КАПСУЛА, КОЯТО 10 ПЪТИ ПОДОБРЯВА ОСТРОТАТА
НА СЛУХА, АКТИВИРА РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА КОСЪМЧЕВИТЕ РЕЦЕПТОРИ И ВЪЗВРЪЩА ЧУВАЕМОСТТА
НА ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЗВУЦИ, КАКТО ШЕПОТ ТАКА И ВИСОКИ ТОНОВЕ. Значително добре бихте чували

На тазгодишен медицински
конгрес в Кеймбридж бяха
засегнати
проблемите
с
недочуването и шумът в
ушите.
От
медицинския
доклад на отолога Майкъл
Барет се разбира, че след
дългогодишни проучвания и
изследвания е патентован
биоактивна
формула
за
възстановяване на слуховата
способност.
Благодарение
на формулата предоставя
възможността
на
пациентите да се премахне
шумът и пищенето в ушите
на 90%, подобрява чуването
на високите тонове на
95%, премахва чувството
на запушен ушен канал и
подобрява
комфорта
на
чуване на 100%.
“Невероятно, но преди
45 години, когато започнах
кариерата си не бих повярвал на
това, че с тази формула ще се
възстановят рецепторите и слуха
на пациентите ми. Благодарение
на опита ми натрупан през
годините ми даде възможност
да вникна в същността на
проблема
с
недочуването,
шума в ушите
и загубата
слух. Също сме доказали, че
съвременните слухови апарати

и усилватели на слуха не са
надеждни, а хората дават
безмислено хиляди левове. Със
замисъл и желание да помогна
на милиони недочуващи се
обърнах към помощта на нанотехнологията, която въздейства
на молекулярно ниво. Няма
значение от колко време имате
понижен слух или шум в ушите
това може да се промени и да
си възвърнате нормалния слух и
комфорт Ви” - уверено споделя
откривателя на формулата.
Проф.
Барет
споделя:
„Показвайки
резултатите
от терапията на водещите
специалисти “уши нос гърло”,
всички те бяха шокирани”.
“Не можехме да повярваме,
че без ползване на слухови
апарати може да се постигне
подобен ефект.” - споделят
отолози от България.
Само
качествен
продукт
съставен от чисти натурални
съставки може да даде бързи и
трайни резултати, стимулирайки
организма
да реши тези
проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната
нанотехнология на молекулярно
ниво помогна да се създаде
уникалният продукт Stenopran
ultra (Стенопран ултра)

Формулата на този продукт е
поместена в капсула съдържаща
14 активни съставки, които бързо
и
ефективно
възстановяват
косъмчевите
рецептори
(виж снимката преди/след ),

подобрява кръвообращението и
оросяването в слуховия орган.
Възстановява
правилното
предаване
и
усилване
на
трептенията от тъпанчевата
мембрана
до
вътрешното
ухо. Това дава възможност да
се отстрани шума в ушите и
да се възстанови слуховата
способност
и
чуваемост.

дори човек, който говори шепотно
на няколко метра от Вас.
“Периода на ползване на
препарата зависи от процента
на загуба на слух и причината
поради, която е започнало
намаляване на слухът, но преди
всичко препоръчвам 2 месечна
терапията на ползване, за да
имате пълноценен резултат.”уверено съветва Майкъл Барет.
Технологията за обработка на
ценните съставки не е евтина,
и за да е финансово достъпен
препарата
за
българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и дистрибутори. В
момента покупката с препарата
става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител
за България на тел. 024738722
и се доставя безплатно до дома
Ви. Само първите обадили се

ретината диабетната ретинопатия е водещата причина за
загуба на зрение в трудоспособна възраст, а свързаната с
възрастта дегенерация на макулата е водещата причина за
загуба на зрение при лицата
над 65 г. Категорични данни за
България липсват, но се предполага, че броят на засегнатите от наследствени болести на
ретината лица у нас е 5 хил. души, а броят на засегнатите от
диабетна очна болест и свързана с възрастта дегенерация
на макулата е около 450 хил.
души.
Някои форми на вродени
дегенерации (Щаргард, Сорсби, Бест), пигментен ретинит,
синдром на Ушер и др. са сред
най-сложните генетични състояния. До неотдавна за тях
не съществуваше ефективно
лечение. Прогресът на новите терапии, доближаващи пазара, се конфронтира с отсъствието на данни за пациентите, а липсата на данни се явява огромно препятствие както за напредъка на развитието на променящото живота
лечение, така и за достъпа на
пациента до него в момента, в
който това лечение се появи.
Нарушеното зрение е съществено бреме за засегнатите лица и техните близки,
но често остава невидимо и
недокументирано състояние.
Затова специалистите призовават зрението да се превърне в приоритет и необходимите действия да се предприемат сега!
ще имат специална отстъпка
и правото да се снабдят с
препарата вместо 189 лв. само
за 54 лв. - опаковка достатъчна
за
едномесечно
ползване.
Промоционалната отстъпка е
валидна до 31.10.2019
“Доверих се на опита на
специалистите и използвах
препарата.
Слуха
ми
се
обостри
и
вече
чувам
внуците си отлично. Сега
се чувствам изключително
комфортно
и
радостен.“
Марин Ф., 78 год., София
“В продължение на 10 години
шума в ушите ми направо ме
подлудяваше, а с препарата
шума изчезна! Радвам се като
малко дете.”
Василка Д, 62 год., Варна
Въпреки усложненията, които
имах в ушите препарата ми
въздейства положително. Сина
ми го поръча и след 4 седмично
ползване чувам ясно и отчетливо всяка една дума.”
Мария К., 83 год., Пловдив
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Кои витамини и микроелементи
свалят кръвното като лекарства
При високо кръвно е важно да се променят някои навици на
хранене и начин на живот. Обичайните съвети са за нормализиране
на теглото (отслабване),
да се ограничат солта,
алкохолът. Да се намали стресът, а също и повече движение. Важно е
и да се намерят точните медикаменти за хипертония, които позволяват стойностите да се
поддържат в нормални
граници. Това намалява риска от усложнения
като инсулт и инфаркт.
По-малко известно е
обаче, че някои витамини, минерали и микроелементи също допринасят за сваляне на високото кръвно.
Интересът на учените към тях през последните години е голям.
Оказва се, че с тяхна
помощ може да се свали кръвното с няколко
mmHg, което се сравнява с ефекта от някои

лекарства. Въпреки това експертите не съветват пациентите да намаляват дозата на лекарствата си, без да се консултират с наблюдаващия ги кардиолог.
Коензим Q10 – важен за здравето на нашите съдове
Коензим Q10 е структурно близък до витамин Е и витамин К. Специалистите го наричат
извор на младостта за
съдовете. Действа като антиоксидант, пази
и отпуска артериите.
По този начин постига
ефект върху кръвното,
като го понижава.
Наред с това Коензим
Q10 балансира нивата
на холестерола и укрепва сърцето, което се натоварва от хипертонията. Научно доказан факт
е, че при повечето заболявания на сърцето
и кръвообращението
се установява дефицит
на Q10.
Подобно положи-

телно действие имат
и мастните киселини
Омега-3 според редица международни проучвания. С тяхна помощ
се намаляват щетите в
съдовете от повишеното налягане, нормализират се кръвните мазнини и това понижава
стойностите на кръвното.
Дефицитът на маг-

незий и витамин D се
среща често
Магнезият е друго
витално вещество, което отпуска и разширява кръвоносните пътища, регулира налягането и дори неутрализира
свързаните със стреса
симптоми на сърдечносъдовата система. Изненадващо редица проучвания сочат дефицит

на магнезий при голяма част от населението в индустриалните страни. Затова
поне хората с високо кръвно е добре
да получават допълнително този важен
минерал. Лекарите
често го предписват като допълнение към основната терапия при хипертония или за хора, вече прекарали
инсулт.
Според нови научни публикации до
високо кръвно води
и дефицит на витамин D – класическият витамин от слънцето (той се образува в
кожата под влияние на
слънчевите лъчи). Изненадващо проучване
на Дружеството по ендокринология в България разкри, че дори в
слънчева България трима от 4-ма души страдат от недостиг на витамин D. Това важи особе-

но през зимата, когато
прекарваме повечето
време в затворени помещения, а навън сме
облечени и увити в шалове и шапки.
Калий, фолиева киселина, таурин и L-аргинин
Има и други витамини и микроелементи,
които се „грижат“ да
нямаме високо кръвно
налягане. Това са витамин С, калций, фолиева
киселина, таурин, L-аргинин и преди всичко
калий. Неразпознатите дефицити на такива
хранителни вещества
затрудняват изключително сложните механизми на регулация,
които протичат в организма. В определени случаи (стрес, натоварване, лошо хранене) човек има повишени нужди от посочените
микронутриенти и затова се стига до дефицит.
Д-р Моника
Щайнер

Ново откритие връща зрението само за месец
Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула

Всички знаем, че с напредване на възрастта зрението се влошава. Особено забележим е този процес, когато навършим 40-годишна възраст. Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене, безсилни
пред влиянието на времето върху здравето на очите ни.
Миналата година на здравния форум
във Варшава беше представена първата по рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози, които откриват каква е причината да се разваля зрението с напредването на възрастта. Оказва се, че основният
виновник за това е системната липса на
някои микроелементи в тялото ни. Учените извличат тези елементи от концентрирани извлеци на няколко растения:
очанка, резене и рутин, и ги комбинират с достатъчно количество витамин С.
Оказва се, че така създадената формула
насища тялото с необходимите вещества
и възстановява липсите, с което започва
възстановяване на зрението.
СЪСТАВ:
Очанка Екстракт 100 mg
Очанката представлява прекрасно
средство за профилактика на очни болести с различен произход, а също така
за повишаване остротата на зрението.
Тя широко се прилага в офталмологията при лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана.
Подобрява зрението при хора над 70 години. Богата е на витамини А, С и група
В и съдържа много силиций и желязо.
Очанката има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага
се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на слъзните канали, повишена уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик
на миглите).
Резене (див копър) Екстракт 100 mg
Малко познатата билка резене има
вид на копър и аромат на анасон, богата
е на полезни вещества и има отлични лечебни свойства. В народната медицина

се използват семената от билката резене. Поради елементи като магнезий, калий, калций, желязо и други растението
има различни полезни свойства. Листата
и стъблата му съдържат каротин, витамини от група В, аскорбинова киселина.
Те са много богати на антиоксидантни
съставки – кверцетин, рутин, флавоноиди и други вещества, които възстановяват сърцето и кръвоносните съдове и са
полезни за предотвратяване развитието
на злокачествени тумори и за укрепване
на имунната система.
Резенето действа добре при газове в
стомаха, по време на менструална болка, възпалителни процеси на окото, за
лечение на черния дроб и заболявания
на жлъчните пътища, има силно антиспастично свойство.
Рутин (добит от японска акация)
Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен биофлавоноид с широкоспектърни ползи за
здравето. Основното му предимство е,
че има силно изразени антиоксидантни свойства. Рутинът е утвърдено лекарствено средство срещу хеморагии от
различен произход – за намаляване пропускливостта и чупливостта на капилярите. Предлага се също и за лечение и
профилактика на кръвоизливи, при хипертония, бъбречни заболявания, хеморагична диатеза, ревматизъм, а и при капилярни кръвоизливи от токсичен произход – във всички случаи заедно с витамин С.
Витамин С 100 mg
Нуждата на човешкия организъм от
витамин С (аскорбинова киселина) е безспорна. Той представлява водоразтворим витамин, който изпълнява множество важни функции в човешкия организъм. Той увеличава значително усвояването на желязо (Fe), участва в образуването на костите, зъбите и тъканите.
Витамин С подпомага заздравяването на
рани, поддържа еластичността на кожата, подобрява устойчивостта към инфек-

ции, помага при високо кръвно налягане,
атеросклероза и рак.
Продуктът е наречен Вю Протект и е
лицензиран за патент
за цяла Европа. След
тримесечен прием
хората споделят подобряване на зрението, намаляване умората в очите, забавяне прогресията на
катарактата. Вю Протект се препоръчва
на хора с високостепенно късогледство,
като профилактика
от развитие на катаракта и макулна дегенерация, свързани
с възрастта. Изключително подходящ
е за хора, работещи
на компютър, и такива, които прекарват дълго време в шофиране. Вю Протект представлява прекрасно средство
за профилактика на очни болести с различен произход, а също така за повишаване остротата на зрението. Широко се
прилага в офталмологията при лечение
на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана. Подобрява зрението при хора над 70 години. Продуктът
има адстрингентно и противовъзпали-

телно въздействие. Прилага се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на
слъзните канали, повишена уморяемост
на очите, петна по роговицата, катаракти
и хордеолум (ечемик на миглите).
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Вю
Протект има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото
дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
Продуктът Вю Протект можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40
Както и на интернет страницата: https://biotica.
bg или в повечето аптеки в страната.
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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Медицина

Ñ LAXAL ÇÀÁÐÀÂÅÒÅ
ÇÀ ÇÀÏÅÊÀ

Най-честата причина за запека е
недостатъчното количество целулоза и растителни влакна в храната, както и ограниченият прием на
течности. Констипацията е неприятно състояние, което често поради
неудобство не се комуникира достатъчно и проблемът се задълбочава. Това може да доведе до сериозни усложнения – автоинтоксикация
на организма, натоварване на черния дроб, нарушаване обмяната на
веществата, диабет, заболявания на
щитовидната жлеза.
Все повече хора се доверяват на
Псилиума за ефикасно премахване
на запека. Приемането му стимулира естественото движение на червата и не ги прави лениви. Това води
до съвсем безболезнено изпразване
на чревното съдържание.
Третирането на проблема с повечето разхлабителни, включително и
с широко разпространени билки, води до разраняване на чревната лигавица, което е причина за неспособността на червата да действат самостоятелно, т.е. те стават лениви.
В този случай единственият начин
да премахнем тежестта в корема и
да избегнем интоксикацията, която
запекът предизвиква, е да увеличаваме дозата от приеманите разхлабителни. За съжаление идва момент,
в който дори и големите дози стават неефективни. Разхлабителни, ко-

ито поради тези причини трябва да
избягваме, са бизакодил, сена (майчин лист), рициново масло, лактулоза, магнезиево мляко, сорбитол, минерални масла.
Псилиумът е напълно безвреден
и щади червата. Приемът на билката половин час преди хранене осигурява перманентно стимулиране на чревната моторика и редовно изхождане. Необходимо е да се
приема с повече течности, тъй като действието на Псилиума е базирано предимно на неразтворимите
фибри, които набъбват след напояване с вода. Това води до увеличаване обема на чревното съдържание
и до неговото естествено механично изхвърляне.
Билката може да се намери с органичен произход във вид на капсули в аптечната мрежа като активна съставка на фитопродукта LaxaL
(Лаксал). Препоръчва се от гастроентеролози като щадящо средство срещу запек, което след период на натрупване има положителен и траен
ефект, регулиращ стомашно-чревната перисталтика. Не води до зависимост и може да се приема продължително време, без да има никакви
странични действия. LaxaL (лаксал)
не съдържа животински продукти,
оцветители и консерванти. Можете
да намерите в аптеките или online
на www.botanic.cc

ÏÎËÇÂÀÉÒÅ ÊÎÌÏÐÅÑÈ!
Компресът е найразпространеното
средство за лечение
при удар, синини, главоболие и други заболявания. Но не всички, които го използват,
знаят, че и тази безобидна на пръв поглед
процедура има противопоказания и правила
за изпълнение.
Най-разпространеният вид компрес е затоплящият, който има
за цел да помогне за
съхраняване на топлината в човешкото тяло.
Той способства за разширяването на кръвоносните съдове, подобрява притока на кръв
към кожата и към органите, разположени под
мястото на компреса,
възпалителният процес преминава и болката изчезва. Превръзката може да се намокри с топла вода (често се използват спирт
или някакво алкохолно
питие) или лекарствен
разтвор. Когато тя изсъхне, компресът трябва да се свали (обикновено след 6-10 часа).
Преди да се постави
нов компрес, кожата
трябва да се промие
с топла вода, а върху
затопленото място да
се постави суха превръзка.
Ако топлината засилва болката, предизвикана от възпаление,

компресът трябва веднага да се махне. Затоплящ компрес може
да се прави например
на гърдите при кашлица, в областта на шията
при лимфаденит и около ушите – при отит.
При висока температура се използват физическите методи на
охлаждане – болният
се намазва с вода или
оцет - с изпаряването
на течностите температурата се понижава.
Това може да се постигне и с всеки продукт,
изваден от фризера и
обвит в кърпа, който се
поставя върху болното
място.
За да се разсеят местните възпалителни огнища или други такива
при мигрени, предизвикани от спазми на
главния мозък, колики (чревни и бъбреч-
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ни), болки в ставите и
при неврити, се прилагат горещи компреси.
Под въздействието на
топлината се извършва
прилив на кръв, което
създава болкоуспокояващия ефект. Намокрете кърпа в гореща вода,
изцедете я добре и я
поставете върху болното място. Върху нея може да поставите грейка
или вълнена материя.
Сменяйте компреса на
всеки 10-15 минути.
Компреси не трябва да се правят при:
кожни и сърдечно-съдови заболявания, при
атеросклероза, тромбофлебит, варикозно
разширение на вените. Компресите са противопоказани и за болните от туберкулоза
в активна фаза и при
други инфекциозни заболявания.

Дълголетие
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2
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Проза
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Моята многострадална
България

В

първите години
на така нареченото демократично
време у нас след 1989
г. изведнъж се откри
мечтаната възможност
да пътувам, да посетя
други страни, да опозная други народи. Но…
нещо стана!... Дали годините на моята трета
възраст са виновни, или
промените ни връхлетяха, не зная. Но родината
ми заживя в един объркан свят, от който не се
измъкваме вече 30 години. Вместо да живея
спокойно старините си,
в очите ми идват невикани сълзи от безброй
нерешени проблеми в
моята красива България… Защо в нея идват
засмени и доволни чужденци от Канада, от Англия, от Италия и от къде
ли не, и се чувстват като в свой дом?! Защо нашите деца я напуснаха?!
Попаднах неочаквано на едно предаване по
телевизията, което разказваше за двама млади
канадци, дошли на екскурзия у нас. Проследих
прекрасните места, които те посещават, а аз
още не бях извървяла
и половината от техния
маршрут из собствената ми страна. Благодарение на своите материални възможности те

обикаляха моята страна
и й се възхищаваха. Пленени от красотите й, те
решават да си купят къща и да останат да живеят в България. Сърцето ми плаче, като си
помисля, че ще си отида от света, без да съм
видяла красотите на моята страна, та камо ли
да посетя други страни.
Но ме преследва липсата на шумящите шарени
хартийки. За някои хора
днес светът е малък, без
проблем отиват до другия край на света за една вечеря, а за мен това е само блян – сън, от
който боли и ме прави
нещастна…
Истината е, че завидях на двамата млади
канадци. Светът бе техен и те с право се чувстваха господари, победители, завоеватели.
Въпреки раздиращата
болка в душата ми, аз се
радвах, че са щастливи
и усещат не само моята
страна за своя, а и целия
свят. Те имат всичко, от
което зависи сбъдването на всяка тяхна мечта това е материалната сигурност.
Колко пъти съм проклиняла този, който е
измислил финикийските знаци. В тоя така устроен свят без и найдребната финансова си-

гурност никой никъде
не би успял. Ако не беше така, нямаше днес да
виждаме на много места
новоизградените през
демократичния ни преход белоснежни и красиви домове, жилищни
блокове, хотели, някои
от тях с прекрасни архитектурни обновления
и хрумвания. Всичко това се е построило не само с богата архитектурна мисъл, но и с много
пари… Откъде ги изкопаха тези пусти пари?...
Аз битувам още в дома на моите родители,
които го построиха с
много труд в ония обругавани и хулени години на тоталитарното общество, но това общество бе съзиздащо, а не
като в демократичния
преход - рушащо, ограбващо и отмъкващо богатствата на родината
ми по всякакви начини.
Болно ми е заради неразумието на всички политици, които избирахме и управляват страната ни. Дошло е времето
на Алековия Бай Ганьо,

който казва: „И едните, и
другите са маскари!…“
Народът ни български древен, горд и трудолюбив, е натикан в девета
глуха и изход все не намира за спасение.
Навярно за родителите на тези двама млади канадци също е имало тежък период за живеене, но той е преживян по-разумно и навреме, защото са имали мислещи за народа
си управници. Затова
и децата им са израсли в едно добре под-

вече необходима?
Време е да послушаме съвета от родната ни
пословица, че спасението на давещите е в ръцете на самите давещи се.
Знаем го и си го повтаряме, но най-вече нашите управляващи трябва
да си го забодат на ухото
и да работят с ум и мисъл за нас, за своя български народ, за България.
Боже, колко ми се иска да доживея селата ни
отново да се усмихнат
и напълнят с живот…
Училищен звънец и детска гълчава да огласят
някогашните бели сгради… Нека порасналите
ни деца да не напускат
родината ни в търсене на чуждия хляб, да
не оставят роден дом
и стари родители в немилост да доизживяват
дните си… Нека стари и
млади бъдат щастливи
заедно под нашето си,
родното ни българско
небе. Вярвам в това!
Павлина Иванова,
с. Алтимир,
обл. Враца

редено и устроено общество. В моята осиротяла България нито родителите, нито техните
деца имат финансовата
сигурност за един достоен живот. Затова оставят с болка в сърцата
си род и родина и поемат пътищата на емигранти в чужди държави. Канадците в нашата
страна търсят тишината и спокойния живот,
а нашите деца отиват в
Канада да работят, за да
живеят нормално. Защо? Коя размяна е по-

Само по листа
Смокиня. Джанка.
И тръстика.
И много, много тишина.
Душата ми подобно трепетлика
притихва в тази самота.
От спомени и детство.
Тук. Сега.
Смокиня. Джанка.
Само по листа.
В тръстиката
на моята душа.
Радка Атанасова-Топалова

2

Четиво с продължение

Романът на моя живот

Продължение от бр. 40
Родителите ми бяха меломани. Майка ми Евдокия много
обичаше да изпълнява стари градски песни. Истинска царица!
Със сестрите си пееше на фамилните събирания и ставаше голямо шоу.
Когато
двамата

отиваха на опера, вкъщи цареше особена атмосфера. Майка ми се
приготвяше цял месец, къносваше косата си. И беше изправена пред истинска дилема какво да облече. Това преживяване се коментираше у дома дълго сред спектакъла.
Първото зрелище в
сценичното изкуство,
което преживях като дете, беше операта
„Княз Игор” в Народния
театър. Там в онези години се играеха и музикални спектакли. Спомням си, че изкараха жив
кон на сцената и това
адски ме впечатли.
По някое време се
опитвах да свиря на
акордеон и тромпет,
но не се получи. Само
след пет урока приключих безславно с музи-

ката. Предпочитан театър за мен бяха улицата,
махленските побоища,
футболните страсти.
Като дете ме наричаха за кратко Стьопа, после съвсем естествено
станах Ламби. През ваканциите нашите често
ме пращаха в Ловеч при
леля Надка, по-малката
сестра на майка ми, и
при баба ми Стефана.
Леля беше учителка и
непрекъснато ми повтаряше: „Чети книги, чети не знам какво си”…
А аз й отговарях: „Добре, добре” – и бягах
към река Осъм.
Един ден тя казала на
майка ми: „Това вашето
дете не учи! Какво става с него?” Мама й отговорила: „Тихо! Да не
те чуе Ламби, баща му,
защото няма да те пусне повече вкъщи. Сре-

щу Стьопата нищо няма да говориш.”
Майка ми все повтаряше, че приличам
на нейния баща – Димитър Шейтанов. След
като се върнал от Виена, той пръв сложил
зимните кънки и правел сложни фигури по
заледения Осъм в родния си град Ловеч.
От татко съм наследил организационния
талант, ораторската дарба и призванието да увлича масите. Баща ми сядаше на едно столче на
виличката ни край София и разпореждаше на
майка ми: „Това цветенце го засади тук, онова –
там!” Та и аз така командвах, когато се задържах
по-дълго вкъщи.
Преместихме се, щом
родителите ми взеха
апартамент на ул. „Сан

Кинодебют
Стефано” 14, близо до
Орлов мост. Идеален
център, кооперация в
европейски стил. Срещу нас беше блокът на
ЦК с едни ужасни малки прозорчета, а нашата сграда беше населена с военни. Живеехме
в нея, защото баща ми
беше офицер.
Като дете се забавлявах, мятайки се отзад на боклукчийската
кола. Заедно с прияте-

лите от махалата се возехме до мястото, където изхвърляха отпадъците в квартал „Гео
Милев”.
Помня първия ден
в новото училище „Васил Априлов”. Появих
се със сиво костюмче
– панталон и сако. Веднага ме набиха в голямото междучасие.
Следва

Писмата
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Радости и болки

21

Напуснах го, Бaщaтa нa Aлeкc Cъpчaджиeвa
защото го обичах! ce пoкaя
Споделете с нас

Бях 20 години по-възрастна от него. Запознахме се в парка, където заедно разхождахме
кучетата си. Той беше на
40 години, а аз - 60-годишна. Мислех, че вече
съм жена единствено с
минало и че любовта за
мен е само спомен.
Тя обаче пламна изведнъж и беше взаимна, всеотдайна, с много нежност, уважение
и
обожание и
от двете
страни.
Никой от
близките
не можеше да повярва, че
при тази
раз лика
във възрастта
връзката ни ще
продължи толкова много години.
Събрахме се да живеем заедно. Никога не
сме се карали, не сме
си казали обидна дума,
научихме се да правим
взаимни компромиси
и отстъпки, помагахме

си във всичко. Казано
простичко - бяхме много щастливи.
Всичко между нас
вървеше чудесно, докато един ден моя братовчедка не ми подхвърли,
че аз му преча да си намери подходяща партньорка, с която да изгради семейство и да създаде деца. Бях станала
вече на 70 години, а той

на 50. Мъж в разцвета на
силите си.
Тази нейна реплика
дълбоко заседна в съзнанието ми и не ми даваше покой.
Мислех, че като посилна в емоционално
отношение трябва да

направя необходимото, за да се разделим.
Съзнавах, че и за двамата няма да бъде лесно, но тъй като го обичах
и държах на него, трябваше да се жертвам.
Една вечер взех
страшното решение и
още на другия ден му
го съобщих. Той бе много изненадан от думите
ми, дори шокиран. В началото
помисли, че
се шегувам,
но после осъзна,
че това
е
моето
мнение и
то не
подлежи на
коментар.
Страдах много от постъпката си.
Мъката ме задушаваше, но нито веднъж не
му се обадих, не наруших думата си.
Дали постъпих правилно?
И. Д., София

Aĸтpиcaтa
Aлeĸc
Cъpчaджиeвa винaги e гoвopилa зa бaщa
cи Йocиф Cъpчaджиeв
c гoлямo пpeнeбpeжeниe. Tя нe ĸpиe
paзoчapoвaниeтo oт
poдитeля cи, ĸoйтo я
зaxвъpлил и oтĸaзaл
ĸoнтaĸт c нeя.
Бaщинcĸoтo чyвcтвo
у Йocиф oбaчe ce oбaждa. Maĸap тoлĸoвa гoдини дa нe e paзгoвapял
c дъщepя си, тoй
тaйничĸo cлeди paзвитиeтo й пocpeдcтвoм
тeлeвизиятa и мeдиитe. Haй-нaĸpaя ce
ocмeли и пyбличнo
дa пoиcĸa пpoшĸa oт
Cъpчaджиeвa.
B eмoциoнaлнa изпoвeд в тeлeвизиoннo пpeдaвaнe тoй ĸaзa:
„Hие сме двама с Pайна.
Hие сме едно и също,
ĸоето аз вече го pазбиpам сега, по-ĸъсно.
Защото по-pано бъp-

Най-новият и модерен жилищен
комплекс на Несебър „Черно море“
ще има собствена черква. Община Несебър е отстъпила парцела за строеж
на църковното настоятелство, като до
момента тя е най-големият дарител и
продължава да отпуска средства за
строителството на черквата.
Анонимна дарителка подари камбана за изграждащия се храм. Този
жест е още една стъпка към достигането на целта увеличаващото се население на квартала да има свой мо-

литвен дом. Камбаната е една от най-ярките емблеми в православния храм. Нейният глас ни събира и
оповестява както началото на богослуженията, така и важни за
общността събития.
В момента в касата на църковното настоятелство има средства, отделени за покриването на черквата и поставянето на
дограма.
Още от периода на
Възраждането в основата на строителството на църкви, училища и читалища стои
дарителството. Изграждането на храма
трябва да е дело на
всички вярващи миряни, членове на общността и църковното настоятелство.
От общината призовават всеки, който желае да дари средства за изграждане и довършване на черквата „Св.
Николай Чудотворец“ в „Черно море“,
да го направи.
Тя подпомага строежа и поддръжката на редица православни храмове
в населените места на своята територия. С общински средства е издигната черквата в Гюльовца и тази на гробищния парк на Несебър.
Ина Павлова, Несебър

нo пъĸ тя peши дa гo
зaбpaви.
Аĸтьоpът
наpече
тежĸия си инсyлт „yдаpче“ и pазĸpи: „Сега вече pазбиpам, че това,
ĸоето стана с мен – след
yдаpчето, тpябваше да
има втоpи човеĸ. Tоест не втоpият човеĸ, а
втоpото аз“.
От известно вpеме
той живее в село Kиpчево, ĸъдето с жената
до себе си са изгpадили дом.

Paдинa Чepвeнoвa пoбeди paкa

подадена ръка

Анонимна дарителка
подари камбана

заx, pаботеx. Забpавиx
много неща във взаимоотношенията с xоpата“…
Мнозинa вяpват, че
той визиpа най-вече
наpyшените си отношения с дъщеpя си Алеĸс.
С водещата на новото pиалити по Hова „Игpи на волята“ той години наpед отĸазваше да
ĸомyниĸиpа, ĸамо ли да
се гpижи за нея. Cлeд
вpeмe Cъpчaджиeв ce
пoĸaя зa дeйcтвиятa cи,

Бившaтa вoдeщa нa
„Πo cвeтa и y нac“ Paдинa
Чepвeнoвa ycпeшнo ce
възcтaнoви cлeд paкa.
„Чyвcтвaм ce oтличнo, нищo нe мe тpeвo-

жи”, cпoдeля
жypнaлиcткaтa.
Tя гoдини
нapeд бeшe
звeздa нa цeнтpaлнaтa инфopмaциoннa eмиcия „Πo
cвeтa и y нac”,
нo ce paзбoля и
cлeзe oт eкpaн.
Днec вeчe e
пpeбopилa нaпълнo paкa, нo
и e ocвoбoдилa щaтa cи
нa „Caн Cтeфaнo” 29.
Paдинa ce paздeли
c БHT мaлкo cлeд кaтo
мъжът й нaпycнa диpeктopcкия пocт зapaди из-

дaдeнa мy пpиcъдa зa
шoфиpaнe в нетрезво
състояние.
Mълвeшe ce, чe
пpъcт в oттeглянeтo
й имa нoвoизбpaният
шeф нa мeдиятa Eмил
Koшлyкoв, нo тoзи cлyx
и дo дeн-днeшeн нe e
пoлyчил oфициaлнo
пoтвъpждeниe.
„Вce oщe нe cъм peшилa c кaквo щe ce зaнимaвaм зaнaпpeд. Tвъpдe
paнo e дa ce миcли зa
нoвa paбoтa”, зaяви наскоро тя.
Cъc cигypнocт Радина нямa дa ce изявявa
кaтo лицe нa „Πo cвeтa
и y нac”.

Aни Bлaдимиpoвa пpeминaлa
пpeз aдa
Πcиxoлoжĸaтa Aни
Bлaдимиpoвa e пpeживялa ĸyп дpaмaтични cъбития, нo нaйгoлямoтo изпитaниe
e cитyaциятa, ĸoгaтo
cинът й изпaднaл в
20-днeвнa ĸoмa cлeд
тeжĸa ĸaтacтpoфa и
дo пocлeднo нe ce e
знaeлo дaли изoбщo
щe oцeлee.
„Бяx зaпpиличaлa нa
мъpтвeц oт изтoщeниe
и нeдocпивaнe. Cтpax
мe бeшe дa зacпя,
имax чyвcтвo, чe тoчнo
тoгaвa щe yмpe. He гo
пoжeлaвaм нa ниĸoгo.
Koгaтo ce cъбyди, бяx
пpиятнo изнeнaдaнa,
чe нe e зaбpaвил тpитe
eзиĸa, ĸoитo влaдeeшe.
Уcпя дa зaвъpши и
виcшeтo cи oбpaзoвaниe“, cпoмня cи Aни.

Bъпpeĸи чe e
пcиxoлoг тя пpибягвa дo ycлyгитe нa cвoй ĸoлeгa.
Πo вpeмe нa pexaбилитaциитe нa
cинa cи ce зaпoзнaлa c любимия
cи Mилeн. Toй e
cpeд
нaй-гoлecи e пpeдcтaвял, чe
митe
cпeциaлиcти
мoжe дa пoĸaни жeнa
ĸинeзитepaпeвти y
ĸaтo нeя нa вeчepя, a и
нac. C нeгo ca зaeдтя билa дocтa диcтaннo oт дeвeт гoдини и
циpaнa. Πъpвaтa им
въпpeĸи чe чecтo ги
cpeщa билa нa Bиpaздeлят пo мeдиитoшa. Mилeн нaиcтинa
тe двaмaтa ca вce тaĸa
oбoжaвa
нeйнитe
влюбeни. Mилeн e c
внyци и ги пpиeмa
13 гoдини пo-млaд oт
ĸaтo cвoи дeцa. Aни
нeя, нo тoвa ниĸoгa нe
cтaнaлa бaбa eдвa
e cъздaвaлo пpoблeми
38-гoдишнa, зaщoтo
във вpъзĸaтa им.
ce oмъжила нa 19. CиЛюбoвтa им нe бинът й cъщo cтaвa тaтĸo
лa oт пpъв пoглeд. Toй
мнoгo млaд.
пpизнaвa, чe ниĸoгa нe
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Музиката за деца ми пълни сърцето

От стр. 1
Безкрайно съм благодарен на родителите
си! Рано са открили моята музикалност, насочвайки ме към цигулката
и музиката като цяло. Да
ви кажа, в детството си
това не го разбирах - едно е да свириш на балкона с цигулката, друго е
долу, пред блока приятелите и братовчедите ми
да играят и ритат топка,
а аз да плача, че не съм
сред тях. Не съжалявам
обаче и сега, погледнато от позицията на времето, си е заслужавало.
- Вие сте композитор, инструменталист,
поет, певец, автор на
популярна детска музика, на театрална и
филмова, на забавни
песни за деца и възрастни. Огромен талант!
- Благодаря ви за хубавите думи! Поет не съм,
да, пиша музика, свиря,
играл съм в театър с конкретни роли, но тя, поезията, по-скоро е вътре
в мен. Дотолкова съм поет, за да мога определе-

Всичко от изброеното
от вас го обичам, но това,
което ми е най на сърце
и радост, е заниманието ми с музика за деца.
Имам възможността да
представям творчеството си пред детска аудитория в големи или малки
зали. Бил съм и пред публика, в огромно читалище с 500 деца, представяте ли си ги на едно място?
Отговорността е голяма,
защото трябва да им бъдат внушени стиховете,
посланията, да стигнат
до тях, да ги прегърнат
и да станат част от тази емоция. Стотици деца, невинни, чисти, неопетнени души да са вперили поглед в мен! Велико преживяване, няма фалш. Или те приемат, или не те приемат. Аз
съм от щастливците, които са приети безрезервно. С музиката, стиховете, емоцията и енергията
си, които давам, им се отблагодарявам вече години наред.
- Специализирали
сте камерна музика
във Франция и Унга-

С поета Недялко Йорданов
ни стихове да нагодя така, че да са благодарни
за музика. Разбира се, с
одобрението на автора
на стиховете. Едно стихотворение, ако е в свободен стил, не в класическия ритмичен, смятам, че имам качествата
да нагодя текста да стане
запеваем. Аз предлагам,
а ако поетът хареса, чак
тогава се захващам с работа. В този смисъл - да,
имам някакви поетични
заложби (смее се).

рия. Каква е разликата от специализацията
у нас и в чужбина?
- Съществена разлика
няма. Мечтата ми беше
да свиря в квартет или
камерен оркестър тип
„Софийски солисти”. Камерните оркестри навремето бяха малко. Добричкият камерен оркестър беше на много
високо ниво, пернишкият също, свирил съм там.
Той продължава да съществува и благодаре-

Хайгашод Азад Агасян е роден на 28 януари
1953 г. Завършва специалност „цигулка“ при
проф. С. Магнев и майсторски клас „камерна
музика“ при проф. О. Станчев в Българската
държавна консерватория в София. Свири в различни симфонични и камерни оркестри. Неговото запознанство с Недялко Йорданов в
Младежкия театър през 1981 г. прераства в
дългогодишно сътрудничество. Участва като автор на музиката и актьор в много от
постановките му, пише песни по негови стихове, акомпанира му на концерти у нас и зад
граница. Създава някои от най-популярните
песни на българската поп музика, много песни за деца, театрална музика. Сътрудничи с
Юри Ступел (дует „Българче“). Носител е и
на наградата на фондация „Димитър Вълчев“
за театрална музика. Носител на награди от
„Сладкопойна чучулига“, „Бургас и морето“,
Младежки конкурс за забавна песен, Конкурс за
детски песни на БНТ, Пролетен радиоконкурс
и др. Сред изпълнителите на неговите песни
са Михаил Белчев, Искра Радева, Стефка Оникян, Деян Неделчев, ВГ „Домино“, Митко Рупчев, Бойко Неделчев.

ние на него през 1976 г.
като студенти отидох на
конкурса „Караян” в Германия. Невероятно преживяване. Да излезеш
от България навремето
беше голямо събитие, в
онези години, и то там,
в Западен Берлин. Имаше музиканти от цял свят
- Русия, Литва, САЩ, Австралия, Финландия,
Полша... Млади хора бяхме, музиката ни обедини. За моя чест бях пратен от Музикалната академия в Унгария два пъти, специализирах с големи професори от Будапещенската консерватория и с музиканти
от цяла Европа. Това се
случи и във Франция, беше прекрасно да си сред
музиканти и диригенти.
Исках да свиря в квартет или камерен оркестър, да, няколко години
го правех, но постъпвайки в Младежкия театър
през 1979 г., животът ми
коренно се промени. Започнах да се занимавам с
музика, която да допринесе за емоционалното
въздействие на определена пиеса и действие.
Започнах да пиша театрална музика и да играя,
имах комични роли. Не
съжалявам за нищо, но
вътре в душата си нося
свиренето в квартет и камерен оркестър.
Емоцията от свиренето не мога да я сравня.
Музиката за мен е найвисшата енергия, която
ми се дава отгоре, от Господ Бог, от вселенската
хармония, това над нас.
Човекът, който първи ме
докосна с музиката, обединявайки ни да свирим

заедно, е Емил Янев. Приятел ми е, макар и да е
вече на години, обичаме
се. На него дължа първата си любов към камерната музика. Голямо сърце е той, много
добрини е свършил на
много випуски музиканти. Свирил съм и под диригентството на Емил Чакъров, Васил Стефанов,
Дина Шнайдерман, Райчо Христов.
- През 1993 г. печелите голямата награда
на „Златният Орфей“, а
на следващата година
и първа награда от същия фестивал.
- Тогава, през 1993 г.,
бях 40-годишен. Дълги
години писането на музика вървеше успоредно
със свиренето. Но, загатнах ви, писането надделя над свиренето (смее
се). Тогава за този фестивал имаше жребий. Отиваш, теглиш си билетче,
за да видиш на кое място поред ще ти се изпълни песента. Много
е важно. Ако си първи,
журито все още не се е
концентрирало, папки
се подреждат и може
да си помислиш, че няма да ти обърнат достатъчно внимание. Та отивам аз на "Орфея", пристигам и срещам маестро
Вили Казасян, усмихна ми се и каза: „Хайго,
честито! Първи си.” Казвам му, че сега пристигам, а той: „Жребият вече се тегли и твоята песен ще е първа.” Потънаха ми гемиите, викам си
„Обречен си”, черен облак над главата ми, ужас.
Но пък песента беше ярка и вдигна летвата. Де-

ян Неделчев се справи
прекрасно, изпя красиво „Посвещение” по стихове на Недялко Йорданов с вокална помощ от
брат си Бойко. Явно сме
били убедителни като
първи. (Тук композиторът започва да пее...)
От 1994-та, когато спечелих първа награда,
имах смешен спомен,
който искам да споделя. Представете си, първи курс съм и ми предстои първи изпит в живота в Консерваторията.
Притеснение, професори навсякъде, стегнат си, не
познаваш
всички, не
знаеш къде, какво и
защо... Влизам аз, тегля билетче и какво да видя - история на музиката - от
древността, Френската
революция, съвременна музика, тоест различните етапи. При проф.
Иван Хлебаров бях, станахме близки след това.
Той е голяма личност и
професионалист преди
няколко години почина,
Бог да го прости! И, леко прежълтял, питам аз:
„И все пак за какво да
говоря?”, а той ми отговори: „Виж какво, моето
момче, каквото знаеш от
Орфей до „Златният Орфей”... (Смях.) Няма да го
забравя това. Не бях особено убедителен, но се
справих, в началото беше стресиращо, но завърших Консерваторията с отличие, имах и специална стипендия за талантливи и успешни студенти. Гордост!
- Вие сте на 66 годи-

тата ми предимно с деца си оказва своето положително влияние. Хубавите емоции поддържат духа. Питат ме откъде имам толкова енергия
у себе си, отговарям, че
отгоре се дава и вероятно съм проводник чрез
мен да стигне до хората. Трябва да приемаме
нещата с усмивка, да балансираме някак си. Достатъчно е труден животът. Музиката ми е ведра и усмихната и желая
да зареждам хората с положителни емоции. Аз се
ожених на 34 г. На главата си имах три жени, за
които се грижех - баба
ми, майка ми и леля ми,
живеехме заедно в една
къща. Те живееха заради
мен, трепереха над мен,
бдяха, аз нямам братя
и сестри. Имах възможности да остана да работя на Запад, във Франция
ме молеха да остана... Не
заминах, защото знаех,
че те живеят чрез мен,
много ги обичах и до последно се грижех за тях.
Татяна Стоянова е прекрасна приятелка и треньор по художествена
гимнастика. Тогава тя водеше аеробиката в Младежкия театър, модерно
беше. Татяна ми каза, че
имала приятелка арменка, корепетиторка, добро момиче и пианистка, трябвало да се запознаем. И стана. Дойдоха
пет жени заедно с нея,
точно като художествен
съвет, за да ме огледат
добре (смее се). Както се
казва на жаргонен език,
„гипсирах се”. Оттогава,
където и да видя Стоянова, все й целувам ръка от благодарност, а тя:
„Ти вероятно си единственият, който благодари на някого за сватосването!” През 1987 г. се

Със съпругата Мари
ни, а светая светих по
арменски е вашето семейство - съпругата ви,
популярната пианистка Мари Агасян и синът ви Азад. Виждам,
щастливец сте!
- Да, така е! 66 години
за тялото - да, ама душата не ще да е на тази възраст (смее се). Явно рабо-

оженихме, а през 1989-а
се роди и синът ни. Вече
е прекрасен пианист, музикант и тонрежисьор,
работи в студио.
Благодаря за отношението и хубавия разговор!
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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Лига Европа – група „Н”

Впечатляващ успех
на Лудогорец

Отборът на Лудогорец записа втори пореден впечатляващ успех.
След като в първия си
мач "орлите" разбиха с
5:1 като домакин ЦСКА
(Москва), играчите на
Станислав Генчев пометоха с 3:0 Ференцварош при визитата си в
Будапеща. Още по-впечатляващ е фактът, че
тимът от Разград игра
цяло полувреме с човек по-малко, след като Драгош Григоре получи два жълти картона
малко преди почивката.
С два гола изненадващо се отличи бранителят Рафаел Форстър, а
в самото начало на мача Джоди Лукоки откри
резултата.
По този начин Лудогорец взе подобаващ
реванш за двете си загуби от Ференцварош
преди около три месеца. Тогава двата тима се срещнаха един
срещу друг в квали-

фикациите на Шампионската лига, като унгарците победиха на
два пъти.
С поредния си успех Лудогорец остава
на лидерската позиция
с актив от шест точки.
ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 0:3
0:1 Лукоки (1)
0:2 Форстър (40)
0:3 Форстър (64)
***
Отборът на Еспаньол

Купата на България 1/8-финали

надви като гост с 2:0
ЦСКА (Москва). Голове
на Ву Лей (64) и Кампусано (95) донесоха успеха
за тима на Давид Гайего. Победата качи Еспаньол на втората позиция с четири точки, с две
по-малко от българския
Лудогорец.
Ференцварош остава на трето място с една точка, а ЦСКА е на последното четвърто без
нито една точка.

„А”
група,
XII кръг
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Скатов изкачи
десети осемхилядник

Българският алпинист Атанас
Скатов изкачи на 3 октомври четвъртия си осемхилядник за тази
година - вр. Дхаулагири в Непал
и подобри личния си рекорд до
момента (3 върха за една година).
С височината си от 8167 мeтра
Бялата планина (б.р., в превод
от санскрит) се нарежда на седмо място сред 14-те осемхилядника на нашата планета. В 11:56
мин. българско време Скатов изпрати съобщение от сателитния
си телефон, че е на върха. Щурмът от последния лагер до него е
продължил 19 часа. Към атака на
осемхилядника са се отправили в
началото около 40 алпинисти от
различни експедиции, но са достигнали 8 човека.

Лалова седма в Доха
Ивет Лалова-Колио завърши седма във финала на 200 метра на
Световното първенство по лека
атлетика в Доха, което беше седми пореден планетарен форум на
открито за нея. 35-годишната българка финишира за 22.77 секунди,
като на второ поредно световно
първенство се нарежда седма на
половин обиколка.
Тя има и един финал на 100 метра на планетарен форум - седма в
Дегу през 2011 г. Личният рекорд
на българката на 200 метра е 22.32
секунди от Пекин 2015 г., а този сезон тя имаше 22.45 секунди от Балканиадата в Правец.

За отбелязване е фактът, че Ивет
беше най-възрастната от всички
участнички в този финал. Всичките
й съпернички са родени след 1990
година, а най-младата от тях е американката Англерн Анилус, която е
само на 22 години - 13 години помлада от българката.
Световна шампионка с нов национален рекорд на Великобритания
стана Дина Ашър-Смит с 21.88 секунди. Американката Британи Браун спечели сребърния медал с личен рекорд от 22.22 секунди, а
Муджинга Камбунджи (Швейцария)
се пребори за бронзовия медал с
22.51 секунди.

Тежък жребий за Дъжд от
ЦСКА и Левски голове във
Суперкупа по баскетбол – мъже
Велико
Левски Лукойл се
Търново окичи с ценния трофей

В тази фаза отборите не бяха разделени на поставени и непоставени, което отреди интересни
сблъсъци. ЦСКА-София ще е гост на Арда, а Левски ще домакинства на Черно море. Носителят на
Купата Локомотив (Пловдив) се падна с Литекс,
като мачът ще е на "Лаута".
Другият пловдивски гранд - Ботев, ще премери сили със Славия в София. Очертава се интересен сблъсък и в Стара Загора, където Берое
приема ЦСКА 1948.
Победителят се определя в една среща, а двубоите ще се играят на 29, 30 и 31 октомври.
Домакин е първият изтеглен от двойката отбор.

Всички двойки:
Ботев (Гълъбово) - Витоша (Бистрица)
Арда - ЦСКА-София
Славия - Ботев (Пловдив)
Септември - Лудогорец
Левски - Черно море
Локомотив (Пловдив) - Литекс
Ботев (Враца) - Кариана
Берое - ЦСКА 1948

Временно класиране
след XII кръг
1. Лудогорец
2. Левски
3. Локомотив
4. ЦСКА	
5. Черно море
6. Арда
7. Берое
8. Славия
9. Дунав
10. Ботев Враца
11. Етър
12. Царско село
13. Ботев Пловдив
14. Витоша

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
6
4
5
6
4
3
3
2
2
2
1

3
2
2
4
6
3
0
4
4
3
5
3
3
0

0
2
2
2
2
4
6
4
5
6
5
7
7
11

19:4
25:10
32:16
21:13
15:11
17:18
18:19
14:15
12:16
14:18
12:20
11:20
9:19
9:29

30
26
26
22
18
18
18
16
13
12
11
9
9
3

СЛАВИЯ - ЦАРСКО
СЕЛО 1:0
1:0 Г. Иванов (33 д.)
ЧЕРНО МОРЕ - БЕРОЕ 2:0
1:0 Иса (38)
2:0 Минчев (85-д)
БОТЕВ (ВРАЦА) БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
3:0
1:0 Генов (67)
2:0 Атанасов (71)
3:0 Атанасов (75)
ЕТЪР - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:5
0:1 Ожболт (4)
0:2 Д. Илиев (38)
0:3 Д. Илиев (45+1 д)
0:4 Езе (71)
0:5 Езе (88)
ЦСКА – Витоша 4:0
1:0 Тон Уот (4)
2:0 Раул Албентоса
(19)
3:0 Кристиян Малинов (39)
4:0 Евандро (73)
АРДА (КЪРДЖАЛИ)
- ДУНАВ (РУСЕ) 0:2
0:1 Ахмедов (45)
0:2 Христов (67)
ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ 2:0
1:0 Чибота (16)
2:0 Кешерю (80)

Баскетболистите на
Константин Папазов, които влязоха във финала като носители на Купата на страната, надвиха шампионите на НБЛ
от Балкан (Ботевград) с
82:71, за да грабнат трофея.
Това стана факт след
убийствени втори 10
минути, в които те до-

В няколко
изречения

Българският наставник Стойчо Младенов
спечели турнира за Купата на Казахстан със
своя Кайсар след драматична победа с 2:1 над
Атирау във финалната
среща, с което се класира за участие в Лига Европа. Това е четвърти
трофей за Младенов в
треньорската му кариера и първи от 2008 година насам.
Ростов изигра найсилния си мач от началото на сезона и срази с
3:1 като гост досегашниия лидер в Премиер
лигата ЦСКА (Москва).

пуснаха едва 4 точки в
коша си и на практика

решиха всичко в срещата.
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Сицилия – руини, вулкани и Знаете ли,
маслинови гори че...

Сицилия разполага с всичко необходимо, за да бъде актуален и модерен курорт
във всички времена
– живописни заливи,
лъкатушещи рекички, хълмове, покрити

с маслинови горички,
гръцки и римски руини и дори действащи вулкани. Климатът
на Сицилия е средиземноморски, мек, с
осезаема разлика между температурата на

крайбрежието и тази
в централната част на
острова (5-10 градуса).
Най-горещите месеци
са юли и август (30-35
градуса), но на брега
жегите се понасят много по-леко благодаре-

ние на морския бриз.
Трапани е една от
най-богатите провинции на Сицилия. Основният курорт на
Трапани е Сан Виго
Ло Капо, привличащ
туристите с топлия си
климат, прекрасните
си плажове и чистата
си морска вода. В залива Кастелмаре каменистите плажове се
редуват с пясъчните.
Сред последните особено интересни са плажовете край старото
рибарско село Скопело – недокоснати от
човешка дейност и с
морско дъно, кипящо
от подводен живот.
В
Северозападна
Сицилия се намират
провинцията Палер-

мо и курортът Мондело, известен със своя
2-километров пясъчен
плаж, заобиколен от
високи скали и пещери. В провинция Месина пък се намира основният курорт на Сицилия – Таормина, където се стичат туристи от цял свят. Популярен и добре оборудван
плаж тук е пясъчно-каменистият Лидо, който
навремето е бил любимо място за отдих на
холивудските звезди.
Храмът на Аполон и
амфитеатърът в Сиракуза, както и амфитеатърът в Таормина, се
смятат за едни от найзначимите паметници
на древногръцката цивилизация в Сицилия.

200 милиона Спортувай за здраве
дървета
за ден
Етиопците са засадили повече от 200 милиона
дървета за един ден в края на юли, което според
властите е световен рекорд. Амбициозната инициатива на премиера Абий Ахмед има за цел да
възстанови зеленината в страната, която според
експерти бързо ерозира заради обезлесяването
и климатичните промени. Местна медия съобщава, че повече от 224 милиона дървета са засадени
за ден, като е надмината първоначалната цел да
се засадят 200 милиона за ден. От пресцентъра
на премиера обявиха, че днес Етиопия направи
опит за подобряване на световния рекорд. Порано самият премиер засади дървета в южната
част на страната. Етиопия е в средата на кампания за засаждане на 4 милиарда дървета между
май и октомври. По информация на земеделското министерство до момента са засадени 2.6 ми-

лиарда дървета в почти всички райони на страната. Според Farm Africa, организация, която е
свързана с управлението на горите в Етиопия,
по-малко от 4% от земята на страната е залесена, което е рязък спад от около 30% в края на XIX
век. Освен обикновените граждани на Етиопия
различни международни организации и бизнеси се опитват да подобрят рекорда на Индия от
66 милиона дървета през 2017 г. Не е ясно дали
от "Гинес" са наблюдавали кампанията в Етиопия,
но от правителството на африканската държава
твърдят, че са разработили специален софтуер,
който ще помогне за по-лесно преброяване на
засадените дървета.

Учените разкриха още една причина да станем от дивана и да се
захващаме с физически упражнения,
особено ако възрастта ни е понапреднала.
Сред хората на възраст над 70
години добрата физическа форма
се оказва по-добър индикатор за
дълъг живот, отколкото всички традиционни фактори, влияещи върху
риска от сърдечно-съдови заболявания. Въпреки че високото кръвно
налягане, високият холестерол, диабетът и пушенето са тясно свързани с опасността от сърдечно-съдови
заболявания, тези фактори са толкова често срещани сред възрастните
хора, че общият брой рискови фактори става почти без значение за
предсказването на бъдеща смърт.
Новото проучване предполага, че
лекарите може да получат по-добра
картина за здравето на по-старите си
пациенти, като обърнат внимание на
физическата им форма, вместо на това колко от рисковите фактори са налице. „Установихме, че физическата
форма е изключително силен фактор
за предсказване продължителността
на живота при по-възрастните хора
– независимо дали са здрави, или са
изложени на кардиоваскуларни рискови фактори, добрата физическа
форма означава, че е по-вероятно
да надживеят останалите“, казва д-р
Сиймъс Уелтън, професор по медицина и главен автор на проучването.
„Това откритие подчертава важността на добрата физическа форма дори в по-напреднала възраст. “Лекарите използват кардиоваскуларните
рискови фактори, за да преценят
какви превантивни мерки и лекарства трябва да се вземат. Предишни
проучвания показват, че спирането
на цигарите и контролът на кръвното налягане, холестерола и диабета понижават риска от сърдечносъдови заболявания. Но повечето
изследвания на рисковите фактори
се фокусираха върху хора на средна възраст, което оставя неясноти
относно важността на тези рискови
фактори при по-възрастните хора.
Екипът анализирал медицински записи на над 6500 души на възраст

над 70 години, които преминали
през физически стрес тест в интервала между 1991 г. и 2009 г. Те оценили
физическата им форма въз основа на
резултатите от теста, който изисквал
пациентите да тичат на бягащата пътечка, колкото сили имат. Пациентите били разделени на три групи:
най-добра форма, средна форма и
лоша форма. За това проучване изследователите групирали пациентите с нула, един, два, три или повече
рискови фактора. Средната възраст
на участниците била 75 години. Учените проследили пациентите средно
по-малко от 10 години, като през това време 39% от тях починали. През
този период те установили, че добрата физическа форма е свързана
със значително по-продължителен
живот. Вероятността да са живи 10
години след експеримента била два
пъти по-голяма при пациентите, които тогава били в най-добра физическа форма. Оказало се, че броят на
рисковите фактори няма значение.
„Оценката на физическата форма е
евтин, безопасен и лесен метод, който е подценен в клиничната практика
за оценка на риска“, казва Уелтън.
„Хората, които не спортуват и водят
застоял живот, биха имали полза
от започването на лек или умерен
спортен режим, но първо трябва да
се консултират с лекаря си“, казва
Уелтън.

Швeдcĸитe изoбpeтeния ca дoбpe извecтни нe
caмo в Бългapия, нo и пo
cвeтa. Eдвa ли имa чoвeĸ,
ĸoйтo дa нe e чyвaл зa
швeдcĸaтa мaca, швeдcĸaтa
cтeнa, вce пo-пoпyляpнaтa
нaпocлeдъĸ
швeдcĸa
гopчивĸa. Ho ĸaĸ вcичĸи
тeзи нeщa ca дocтигнaли
дo нac? Πpeдcтoи дa paзбepeтe…

ШвeдcКa гopчивКa
Швeдcĸaтa гopчивĸa
e тpaдициoннa билĸoвa
oтвapa, дaтиpaщa oт ХV
вeĸ. Cмятa ce, чe тя e cъщecтвyвaлa oт вeĸoвe,
нo eдвa пpeз XVIII вeĸ e
пpeoтĸpитa oт швeдcĸи
мeдици.
Bпocлeдcтвиe тя e
пoпyляpизиpaнa oт Mapия Tpeбeн, aвcтpийcĸa
билĸapĸa. Tвъpди ce,
чe швeдcĸaтa гopчивĸa
лeĸyвa мнoгo и paзнooбpaзни
зaбoлявaния и пoмaгa нa xpaнocмилaнeтo. Имa мaлĸo
нayчни
дoĸaзaтeлcтвa
зa тeзи твъpдeния, нo
въпpeĸи тoвa cъщecтвyвaт
мнoгo xopa, oздpaвeли
блaгoдapeниe нa вълшeбнaтa oтвapa.

ШвeдcКи oгън
B aнглийcĸия eзиĸ тoй
нocи cъщoтo нaимeнoвaниe, нo тaм e извecтeн oщe
и c дpyги пoдoбни имeнa.
Ho вce зa eдин и cъщи oгън
cтaвa въпpoc.
Toй e yниĸaлeн, зaщoтo
ce cъcтoи caмo oт eдин
дънep. Дънepът ce paзpязвa (oбиĸнoвeнo caмo чacт
oт нeгo, нo в дpyги вapиaнти мoжe дa бъдe paзpязaн и
изцялo) и cлeд тoвa ce пocтaвя изпpaвeн (тpябвa дa бъдe изpязaн paвнoмepнo и
дa бъдe пocтaвeн нa paвнa пoвъpxнocт зa cтaбилнocт). Πъpвoнaчaлнитe
изpeзĸи oт нeгo cлyжaт
зa paзпaлвaнe. A caмият
oгън ce caмoпoддъpжa.
Oтгope мoжe дa ce пocтaви няĸaĸъв cъд зa гoтвeнe.
Bиcoĸoтo пoлoжeниe нa
дънepa мoжe дa cлyжи ĸaтo
пo-дoбъp cигнaлeн oгън в
няĸoи cлyчaи, oтĸoлĸoтo
бaзиpaният нa зeмятa oгън.

ШвeдcКa cтoмaнa
Швeция e извecтнa
c виcoĸoтo ĸaчecтвo нa
жeлязнa pyдa, ĸaĸтo и c
пpoдyĸциятa нa жeлязo,
пocлeдвaнo oт cтoмaнa,
ĸoeтo дaтиpa oт ХIII вeĸ.
Taзи дългa тpaдиция e
дoвeлa дo peпyтaциятa,
ĸoятo швeдитe ce oпитвaт дa зaпaзят чpeз виcoĸ
ĸoнтpoл нa ĸaчecтвoтo.
Cтoмaнaтa cъдъpжa paзлични пpимecи. Hяĸoи oт
тяx я пpaвят пoдxoдящa
зa cъздaвaнe нa нoжoвe и
бpъcнaчи. Caмo cтoмaнaтa,
изpaбoтeнa oт швeдcĸa
pyдa, cъдъpжa пpaвилнитe пpoпopции.
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Иван ВАСЕВ
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Най-гледаните

БСТВ - Българска свободна телевизия
Петък, 11 октомври
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 Народно събрание - пряко предаване
10.20 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 6 епизод
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Тутракан
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 7 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Тутракан
16.10 ТВ пазар
16.30 “Реноар” (2012 г.), Франция
18.20 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.20 “Местно време” - Тутракан
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 “Жесток романс” І част
(1984 г.), СССР
21.40 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
22.40 “Местно време” - Тутракан
22.50 Новини
23.20 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
02.20 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
03.20 “Лява политика” с Александър Симов
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар

Събота, 12 октомври
07.00 “Ноктюрно от багри”
07.30 “Холивудски знаменитости”
07.55 “Миа и аз”
08.30 “Преселение” 4 епизод
09.30 “Шевица”
10.30 “Шпионски войни”
11.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
12.30 Новини
13.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.20 “Професия Турист”: Черна Гора
14.50 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
15.50 “Живата вечност”
16.20 “Жесток романс” І част
(1984 г.), СССР
17.30 “Местно време” - обзор
18.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини
20.00 “Жесток романс” ІІ част
(1984 г.), СССР
21.10 “Местно време” - обзор
22.10 Новини
22.40 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
23.40 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
00.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
02.00 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
03.00 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
04.00 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
05.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
06.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински

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

тв програми
Вторник, 15 октомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 „Местно време” - Ловеч
09.15 „Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Местно време” - Кнежа,
с.Лазарово
10.20 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 8 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Не се страхувай” с Васил
Василев (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време” - Завет,
с. Острово
13.00 ТВ пазар
13.15 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 9 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 „Местно време” - Шумен
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален сериал, първи сезон, 1 и 2
епизод, (2013 г.), Украйна
18.20 „Лява политика” с Александър Симов
19.20 „Местно време” - Созопол
19.30 Новини - централна емисия
20.15 Актуален коментар
21.00 „Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален
сериал, първи сезон, 3 и
4 епизод
23.50 „Лява политика” с Александър Симов (п)
00.50 Новини (п)
01.20 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.20 „Не се страхувай” с Васил
Василев (п)
04.20 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.20 Актуален коментар (п)

Сряда, 16 октомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 „Местно време” - Златарица
09.15 „Холивудски знаменитости”
10.00 „Местно време” - Поморие
10.20 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 9 епизод
11.30 „Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време” - Каспичан
13.00 ТВ пазар
13.15 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 10 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 „Местно време” - Айтос
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален
сериал, първи сезон, 3 и
4 епизод
18.20 „За историята - свободно” с Александър Сивилов
19.20 „Местно време” - Севлиево
19.30 Новини
20.15 Актуален коментар
21.00 „Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален
сериал, първи сезон, 5
и 6 епизод
23.50 „За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
00.50 Новини (п)
01.20 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.20 „Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
04.20 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.20 Актуален коментар (п)

Четвъртък, 17 октомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 „Местно време” - Лясковец
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Местно време” - Карлово, Баня, Калофер
10.20 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 10 епизод
11.30 „За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време” - Нови
Пазар, с. Стан и Зайчино
Ореше
13.00 ТВ пазар
13.15 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 11 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 „Местно време” - Нови
Пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален
сериал, първи сезон, 5
и 6 епизод
18.20 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.20 „Местно време” - Твърдица
19.30 Новини - централна емисия
20.15 Актуален коментар
21.00 „Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален
сериал, първи сезон, 7 и
8 епизод
23.50 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
00.50 Новини (п)
01.20 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.20 „За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)

05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

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

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

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

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

СЪБОТА, 12 октомври
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Робинзон Крузо” – с уч.
на Пиърс Броснан, Поли
Уокър, Уилям Такату, Ян
Харт и др.
14.50 „Десет неща, които мразя у теб” – с уч. на Хийт
Леджър, Джулия Стайлс,
Джоузеф Гордън-Левит и
др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „Идеaлната непозната” –
с уч. на Холи Бери, Брус
Уилис, Джовани Рибизи,
Ричард Портноу, Гари
Дърдън, Флоренша Лозано и др.
00.10 „Капан” – с уч. на Никълъс Кейдж, Елън
Бърстин, Кейт Биън,
Франсис Конрой и др.
04.30 „Робинзон Крузо”– с уч.
на Пиърс Броснан, Поли

НЕДЕЛЯ, 13 октомври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се“ – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Спасен от любов” (премиера) – с уч. на Ники
Дилоуч, Майкъл Ради,
Аманда Айрес, Антъни
Трисери и др.
14.10 „Кафене на любовта” – с
уч. на Андрю Уолър, Сара
Джейн Морис, Гари Чок,
Долорес Дрейк и др.
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Мистър и мисис Смит”
– с уч. на Брад Пит, Анджелина Джоли, Адам
Броуди, Винс Вон, Кери
Уошингтън, Мишел Монахан и др.
22.30 „22-ра миля” (премиера)
– с уч. на Марк Уолбърг,
Джон Малкович, Ико
Увайс, Лорън Коан и др.
00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.00 „Спасен от любов” – с уч.
на Ники Дилоуч, Майкъл
Ради, Аманда Айрес,
Антъни Трисери и др. /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 14 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване
на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера)
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

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

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

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

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

Уокър, Уилям Такату, Ян
Харт и др. /п/
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Понеделник, 14 октомври
07.00 Новини
07.10 „България се събужда”
09.00 „Местно време” - Бургас
09.15 „Културен фронт”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Местно време” - Ямбол
10.20 „Жоакина, доня Революция”- сериал, 7 епизод (п
11.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време” - Казанлък
13.15 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 8 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 „Местно време” - Габрово
16.10 ТВ пазар
16.30 „Чудото на вкаменената
сватба” - документален
филм
17.10 „Светият адмирал” - документален филм
18.20 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.20 „Местно време” - Дряново
19.30 Новини
20.00 „Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 „Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: „Хрътката” - криминален сериал, първи сезон, 1 и 2
епизод, (2013 г.), Украйна
23.40 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
00.40 Новини (п)
01.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.00 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
04.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.00 „Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)

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

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
ПЕТЪК, 11 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен
филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –

Неделя, 13 октомври
07.00 “Майстор на акварела”
07.30 “Холивудски знаменитости”
07.55 “Миа и аз”
08.30 “Шпионски войни”
09.30 “Професия Турист”: Черна Гора
10.00 “Шевица”
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
13.05 “Местно време” - обзор
14.05 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.05 ТВ пазар
15.20 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.30 “Жесток романс” ІІ част
(1984 г.), СССР
17.45 “Преселение” 5 епизод
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини
20.00 “Левиатан” (2014 г.), Русия
22.20 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
23.20 Новини
23.50 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
00.50 “Местно време” - обзор
01.50 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
02.50 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
04.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
05.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
06.00 “Лява политика” с Александър Симов
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26
петък, 11 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 11 октомври
10:30 EuroTV Shop
11:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:30
10:00
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:35
19:40
21:00
21:30

23:05
00:00
01:40

03:10

Петък, 11 октомври
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Полина Максимова, Роман Курцын, Елена
Яковлева, Владимир Ильин,
Владимир Стержаков в комедии «Семь ужинов» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Эльдар Калимулин в комедии
«Днюха!» (16+)
Игорь Скляр, Александр
Панкратов-Чёрный, Пётр
Щербаков, Елена Цыплакова,
Лариса Долина в фильме «Мы
из джаза» (12+)
Юрий Васильев, Донатас
Банионис, Ивар Калныньш

41

Най-гледаните
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 12 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
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
Събота, 12 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Лъжливи рими - сериал 10 еп.
11:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
13:00 Времена и нрави
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

с водещ Стефан Солаков
повторение
Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
“Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
“Изгнаници клети“
“Паралакс” – публицистично предаване повторение
“От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение

23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

неделя, 13 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

понеделник, 14 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 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 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
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски

06:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

04:30 Шпионката на Коко Скрита камера
05:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
06:59 Делници - с Николай
Колев

01.00
01.30
03.15
03.45
05.30

Неделя, 13 октомври
07:00 Ekids- Анимация
10:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 Лъжливи рими - сериал 11 еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - избрано
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - избрано

в фильме «Крик дельфина»
(12+)
04:40 «Про любовь» (16+)
05:30 Кирилл Плетнёв в многосерийном фильме «Безопасность» (16+)
Събота, 12 октомври
06:00 Новости
06:10 «Безопасность» (16+)
06:30 Ролан Быков, Нонна Мордюкова в фильме «Комиссар»
08:20 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до
слёз» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Ролан Быков. „Я вас, дураков, не брошу... “» (12+)
13:10 Ролан Быков, Георгий Вицин,
Лидия Смирнова, Нонна Мордюкова в фильме «Женитьба
Бальзаминова» (6+)
14:55 Ролан Быков, Жанна Болотова, Георгий Бурков в фильме
«Из жизни отдыхающих» (12+)
16:25 Ролан Быков, Владимир
Басов, Галина Польских в
фильме «По семейным обстоятельствам» (12+)

тв програми

Български

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

19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23:30 Дмитрий Нагиев, Полина Гагарина, Константин Крюков,
Михаил Галустян в комедии
«Одной левой» (16+)
00:55 Олег Янковский, Ирина
Купченко, Евгений Леонов,
Евгения Симонова, Александр Абдулов в фильме Марка
Захарова «Обыкновенное
чудо» (12+)
03:15 Савелий Крамаров, Екатерина Васильева, Леонид
Куравлёв в фильме «Эта
весёлая планета» (12+)
04:50 «Наедине со всеми» (16+)
05:50 Кирилл Плетнёв в многосерийном фильме «Безопасность» (16+)
Неделя, 13 октомври
06:00 Новости
06:10 «Безопасность» (16+)
06:50 Люсьена Овчинникова, Олег
Ефремов, Николай Бурляев в
фильме «Мама вышла замуж»
(12+)
08:15 «Часовой» (12+)
08:45 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)

00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло –
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
вторник, 15 октомври
07.45 Новини
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
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев
Вторник, 15 октомври
10:30
11:00
13:00
13:15
15:15
15:30
16:00
18:50
19:20
20:00
21:00
23:00
23:30
01:30
02:00
03:30
04:30
06:30
06:59

EuroTV Shop
Времена и нрави
Новини
Честно казано - с Люба
Кулезич
Новини
EuroTV Shop
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
Заедно българи - с проф.
Александър Томов
Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
EuroTV Shop
Заедно българи - с проф.
Александър Томов
Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
Шпионката на Коко Скрита камера
Делници - с Николай
Колев

10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 Премьера. «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
15:50 Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, Светлана Дружинина
в фильме «Дело было в Пенькове» (12+)
17:40 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника
сельского хозяйства (12+)
19:20 Евгений Леонов, Савелий
Крамаров, Георгий Вицин в
фильме «Джентльмены удачи» (6+)
21:00 «Время»
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
23:45 Премьера. Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила
Якушев, Артур Смольянинов,
Юрий Стоянов в фильме «Всё
или ничего» (16+)
01:20 Дмитрий Харатьян, Спартак
Мишулин, Михаил Светин,
Александр Белявский в фильме Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция
„Кооперация“» (12+)

02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 „Фронтално“
05.00 „Разбулване“ 06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
сряда, 16 октомври
07.45 Новини
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
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето
00.30 Дискусионно студио”
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов
02.30 „Нови хоризонти“ –
Сряда, 16 октомври
10:30 EuroTV Shop
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
14:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:00
01:30
02:15
03:45

Петък, 11 октомври
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Аншлаг и Компания
Эхо греха. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Анна на шее. Х/ф
Любовь на два полюса. Х/ф

06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40
12:10
12:50

Събота, 12 октомври
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Моя любовь – Россия!
Пятеро на одного
Юмор! Юмор!! Юмор!!!

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

03.30 Алтернативи 05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
четвъртък, 17 октомври
07.45 Новини
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
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло –
16.30 Паралакс –
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
22.30- „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
03.00 “Първото благо“ 04.00 „Край Босфора“
05.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
05.45 Дискусионно студио”
Четвъртък, 17 октомври
10:30 EuroTV Shop
11:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
06:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
Опавшие листья. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Линия жизни. Х/ф
Романтика романса
Монолог. Х/ф
Вдовец. Х/ф
Моя любовь – Россия!
Неделя, 13 октомври
Елена Прекрасная. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Здравствуй и прощай. Х/ф
Холодное сердце. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Действующие лица с Наилей Аскерзаде
Таблетка от слез. Х/ф
Ледников
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
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Забавни

41

Български

Отговори от бр. 40

минути

27

Васил Георгиев

от стр. 27

от стр. 38
ВОДОРАВНО: „Името на любовта”. Акис. Италики. Апартамент. „Алеко”.
ОТВЕСНО: Емил Димитров. Василев (Милчо). Зима. Етернит. Аламана. Ори„Ана не”. Импас. Драва. Опора. Аркада. Кин. „Ота”. Асана. Рох.Мит. Икар.То- гинал. Атака. Тригуна. Окарина. Ама. Олово. Ирак. Кодак. Талон. Юни. Атина.
тила. Витрина. Абонат. Рота. Иранит. Раритет. Прага. Сода. Олук. Лек. Иван. Оле. Опака. Ака. Акан. Имане. Алино. Абак. Раса. Апарат. Оратор. Абанос. КриВила. Мак. Тим. Ева. Пика. Анод. Осака. Коте. „Ако”. Апел. Хлор. Либерал. На- ла. ЕНА. Оператор. Амарин. Ива. Анона. Глад. Дева. Три. Атар. Сако. Катма. Ити.
носи. Еритема. Има Сумак. Двина. Аколада. Отана. Галон. РАР. Кок. Ези. Опера. Гну. Олива. Април. Амок. Лен. Хамак. Арес. Канат. Фира. Кесар. Отолити. ОпоИдол. Фарс. Инана. Атене. Илитон. Имам. Кесон. Вивера. Алада. Арара. Аналог. ка. Атал. Лин. Дост. Деликатес. Веро. Страх. Атакама. „Елиза”. Сняг.

2

28

41

Обяви

малки обяви
0889/999681 – д-р
Стефан Мачев, специалист по вътрешни
болести, образна диагностика и ангиология – Национална кардиологична болница
(III градска болница)
– диагностика и лечение на артериалните,
венозните и лимфните заболявания

0897/615261 - продава
плетени дамски и мъжки чорапи и терлици
0988/351784 - купува
стари календари с пейзажи
или репродукции живопис
0899/707947 - купува
музикални инструменти,
стари синтезатори, български електрически китари,
ехолани, лапови усилватели и др.
0889/378252 - продава
лечебна кализия - лекува
диабет, катаракта и онкологични заболявания, мини казан за ракия - 160 лв.,
български левове от 1974 г.
0889/378252 - листа от
алое вера за болести - килограм 18 лв., апарат за точкова заварка - 140 лв., бюро за

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

офиси и ученици - 160 лв.
0885/335852 - продавам
косачка „Garden“, мотофреза на колела, почти нов двигател - 550 лв., София
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 - търся жена
асистент за гледане на възрастен човек
0888/808583 - купувам
стари немски велосипеди
„Мифа“ или „Диамант“
0884/594427 - Венева,
търся подарък стара работеща прахосмукачка
0889/464586 - купувам
запазена отоплителна печка тип „Пернишка“
0894/646586 - купувам
неограничено количество
руска и съветска художествена литература от времето на революцията, Отечествената война и до наши дни в български превод.
Моля, изпращайте опис на
книгите и цената на адрес:

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 12 октомври
2019 г. се навършват
13 години
от смъртта на

Ангел Цветков
Дафинкичев

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

Скръбна вест
На 23. 9. 2019 г.
почина

ВАСИЛ АТАНАСОВ ПЕТРОВ

на 89 г. (пенсиониран
зоотехник)
от с. Подем, обл. Плевен,
общ. Долна Митрополия
На моя татко с обич
Животът идва и отминава
като бурна река, единствено след нас остава направената добрина. Благодаря ти, татко мой, че ме
научи на това и през живота твой дари ме с много
доброта. За тебе бях твоето малко момиче, за мен
ти бе баща мечта и както слънцето огрява пролетно кокиче, огряваше ме с любов и доброта. Макар да знам, че всичко има край, че все някога дори
животът свършва, че може би си вече в твоя рай, в
мен сякаш нещо се прекърши. Спи спокойно вечния си
сън, а аз ще те очаквам да се върнеш, да ме посрещнеш с усмивка пак навън и както винаги с любов да
ме прегърнеш. Макар по бузите ми да текат сълзи и
химикала в ръката да трепери, аз знам - ще идваш с
нощните звезди и твоето момиче ще те намери. Ще
бъдеш най-красивата звезда и ще сияеш ярко на небето и твоята любов и доброта ще ми изпълва винаги сърцето. Прости за всичко, татко мой, аз моля ти се от душа, и нека продължим по пътя свой,
за да се срещнем нявга у дома. Макар да знам, че вечна е душата, сърцето ми от мъка се разкъсва, но
щом това е воля на съдбата, то нека любовта ти
да възкръсва.
Дъщеря Мая, семейство,
близки, приятели и роднини

Съобщения

Български

ТАРИФА

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

4349 с. Дъбене, обл. Пловдивска, Митьо Цанев Митев; продавам нова, неползвана немска пишеща машина - ЛАТИНИЦА
0885/083606,
02/9277467 - домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска
машина, фреза. За мерцедес купе 114-115, бял ретро волан, стъкло за фар, тасове и др.
0898/380387,
02/8242129 - продава часовник с кукувица, спортен
велосипед, китеник, радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна, старинни
часовник, телефон, фотоапарат

имоти

0896379999 - продава узаконен вилен имот
от 1,2 дка и вила 45 кв. м
в с.Герман, район Панчарево, местността Терасите. Ток, вода. Цена 75 000
евро.
0888/803836 - продавам 10 дка земя край главен път Хасково - Маказа
0894/646586 - продавам двустаен монолитен
апартамент на четвъртия
етаж, в перлата на Родо-

Скръбна вест
Напусна ни

ЛИЛЯНА ИГНАТОВА
ПАНЧОВСКА

(пенсионирана учителка)
родена на 14. 03. 1927 в
с. Божурица, общ. Долна
Митрополия, починала на
27. 9. 2019 г. в с. Подем,
обл. Плевен
Престана да тупти едно
отзивчиво сърце, пълно с
обич и уважение към хората. Твоята скромност,
честност и искрена доброта ще останат завинаги в сърцата ни.
От семейството, близки и приятели

Тъжен помен
На 13 октомври 2019 г.
се навършват
40 дни
от кончината на

Тамара Джувинова

Работила е в „Машиноекспорт” и „Балканкар импекс”. Дълги години е редактор в „Телеримпекс” на
Българската национална телевизия.
Панихидата ще се състои на 13 октомври
2019 г. в Руската църква, София
Поклон пред светлата ти памет, Тамара!
От семейството и приятелите

9.X. - 15.X.2019 г.

ПОКАНА

към всички пенсионери от столицата и страната
Уважаеми пенсионери,
Българската асоциация на пенсионерите
с удоволствие
ВИ КАНИ
НА 10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ на 19 октомври от 10
ч. в голямата зала на
ЧСУ „ДРУЖБА” в ж.к. "Обеля 2", ул. "106" №3
Продължаваме дългогодишните традиции и делата на основателите.
19 октомври е и празник на Св. Иван Рилски,
пазител на българския народ.
Заповядайте да празнуваме.
ОТ БАП - Кисимов
пите - Баните, Смолянско,
или заменям за хубава селска къща с баня и тоалетна
0988/845735 - търся
жилище в София или околностите
0888/038036 - продавам 10 дка земеделска земя - обработена
0884/411758 - продавам двуетажна къща с гараж и 2 дка градина - 5000
лв., с. Нова Върбовка, общ.
Стражица
0878/370590 - изгодно
продава имот в с. Оряхово, общ. Любимец, каменна къща с голям двор, на
брега на микроязовир
0885/945153 - изгодно
се продава стара къща в
с. Полковник Серафимово,
Смолянско - 27 хил. лв., с 5
стаи, на два етажа по 90 кв.
м, двор 1500 кв. м
0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 ,
0886/401737 - продавам
едностаен, с гараж в жк
"Люлин 3" - София, навън
цялата сграда е санирана
с 10 см стиропор, а отвътре: преустроен в двустаен
и облепен с дърво. Температурата винаги е 18о. Има
връзка с всички превозни
средства и с метро наблизо. От източната страна е
красив парк. 20 години без
ремонт!
0893/852626 - къща
на два етажа, в с. Винарово, Видинско, има ток, вода и стопански сгради 700 кв. м, 8000 лв.

0897/828531 - продава
къща в центъра на с. Пешаково - 12 км от Видин, с 3
стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански
постройки
0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор 6-а категория земя, равно
място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с. Девенци,
общ. Червен бряг, обл. Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи
до трети етаж - в София.
Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София.
Има ток, вода, двор 850 кв.
м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава
къща в с. Огнен, 110 кв. м,
двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с
ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г.
- за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско
878/768442 - продава
стара къща в с. Агатово с
1 дка дворно място със стопански сгради и с геран, гараж и асми. С хубав изглед.
Изгодно!
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен

Възпоминание
На 10 октомври
се навършват
23 години
от смъртта на

Георги Манчев

от гр. Съединение
Винаги оставаш жив за
нас! Поклон пред паметта
му!
От близките

9.X. - 15.X.2019 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАр

9 окТомври, 12 лУНЕН дЕН,
НарасТваща лУНа, лУНа в
риБи
Звездите не са предвидили за
вас лош ден. Трябва да проявите
достатъчно разум, за да избегнете
трудностите, както и настойчивост,
за да се движите напред.
10 окТомври, 13 лУНЕН дЕН,
НарасТваща лУНа, лУНа в
риБи
Ще бъдете в центъра на събитията, ще ви се случат най-различни приключения, които ща завършат благополучно. Най-лошото е,
че трудностите ще възникнат непредвидено и просто не успявате
да реагирате.
11 окТомври, 14 лУНЕН дЕН,
НарасТваща лУНа, лУНа в
риБи
Доведете докрай започнати
преди време дела и градете планове за бъдещето. Гответе се за романтични срещи и любовни отношения, които минават вече на друго равнище.
12 окТомври, 15 лУНЕН дЕН,
НарасТваща лУНа, лУНа в
овЕН
Няма да е леко, но поне всичко ще бъде еднозначно. От гледна точка на личния живот времето
ще е благоприятно: инициативата
и изобретателността ще ви помогнат да постигнете онова, към което се стремите.
13 окТомври, 16 лУНЕН дЕН,
НарасТваща лУНа, лУНа в
овЕН
Ще ви дразни това, че събитията се развиват доста бавно, но скоро ще разберете, че това е във ваша полза. Ще възникнат трудности
в личните взаимоотношения, които
ще се усложнят.
14 окТомври, 17 лУНЕН дЕН,
ПълНолУНиЕ, лУНа в ТЕлЕЦ
Сложните въпроси, възникнали
в предишните дни, ще бъдат благополучно решени за всеобщо удоволствие.
15 окТомври, 18 лУНЕН дЕН,
НамалЯваща лУНа, лУНа в
ТЕлЕЦ
Ще слагате ред в делата си, ще
получите отговори на интересуващите ви въпроси. Очакват ви много приятни изненади. Потърсете
помощ и съдействие при близките
си хора сред семейството. Ще придобиете енергия и спокойствие от
свършената работа.
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Обяви

ЧЕСТИТ
РОЖДЕН
ДЕН

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

На 8 октомври т. г.

марин андреев коЛев

от с. гурково,
област добрич,
навърши 80 годиНи!
Пожелаваме му да е
здрав и бодър, всеки ден да
му носи щастие, да се радва
още дълги години на живота и на своите внуци и правнуци.
С уважение и обич:
от сватя величка
мълчанкова, с. Босилковци, русенско; син андрей и снаха
Боряна; дъщеря веселина; семейството
на внука марин – с альона, вероника и
софи в германия; семейството на внучката
вихра – с димо и Бела в софия; семейства
Беремски от Плевен и софия; сватовете в Ямбол,
Бургас, веселиново, джинот и киев

Петковден

на моята
съпруга

14 октомври

Стоянка
ГеорГиева
иГнатова

от село
овчеполци,
обл. Пазарджик
Мила Стоянке,
Желаем ти крепко
здраве и дълъг
живот!
съпруг
симеон,
деца,
внуци и
правнуци

на

аЛекСандър СтеФанов коСтов

от велико Търново, роден на 12 октомври
понастоящем живеещ и работещ испания
Сашко, да си жив и здрав!
Пожелаваме ти още много радост, късмет и щастие.
Нека всеки твой миг бъде запълнен и занапред с бодрост, весело настроение и приятни преживявания.
Поздравяваме и неговата приятелка Йони, наша внучка, майка му Руми
и нашия син Любо, който на 28 октомври ще навърши 51 години!
Да са ни живи и здрави!
Красота да съпътства живота им и много поводи за радост и усмивки
с любимите хора1
от семейство стоил и данчето стоилови, гр. Бяла, обл. русе

На 10.10.2019 г.
нашият съпруг,
баща и дядо

ПавеЛ такев
караянев

навършва
90 годиНи
Благодарим ти за
всеотдайните грижи и
любов.
Твоята честност и
трудолюбие винаги са
пример за нас.
Пожелаваме ти от все сърце щастие, здраве
и дълголетие.
Честит празник!
от семейството

лъв - Добре да се допитате до близките си по
отношение на семейните си проблеми. Не губете индивидуалността си. Не пилейте
твърде много средства за дрехи или вещи.
дЕва - Не се нуждаете от неотлъчното присъствие на половинката си – дайте й повече свобода. Истински дълбоките ви
чувства няма да ви позволят
да допуснете грешка.
вЕЗНи - Изключително
важно е на този етап от
време да проявите благородство, защото само така ще
успеете да овладеете някои неблагоприятни ситуации.
скорПиоН - Изневиделица на пътя ви ще се появят трудности. В края на
седмицата е особено важно да
проявите любознателност към
делата на близките си. Бъдете
изключително деликатни.

0889/174615
75/165/75, търси мъж до
77/175/90, от Пловдив,
Асеновград, Хисаря, Пазарджик, без пороци, да е
образован и с кола, да е добър, домошар, материално
и финансово осигурен
0886/427030 - самостоятелен мъж на възраст и без ангажименти 78/165/75, няма здравословни проблеми, с гарсониера и автомобил, търси
интелигентна дама за запознанство и евентуално
приятелство, да е на подходяща възраст, която самата тя да определи.

сТрЕлЕЦ - В отношенията си с близките си не
заставайте на твърди
позиции, тъй като това ще ви
лиши от възможността да лавирате. През почивните дни е добре да отдъхнете пълноценно.
коЗирог - Изключително важно е да заложите
на пълноценния отдих, за да се
откъснете поне за кратък период от време от стреса. Заобикаляйте се с хора, които държат на вас.
водолЕй – Близките
ще ви измислят занимания, които имат успокояващ ефект върху вас. Не
предприемайте действия, които ще затруднят семейните взаимоотношения.
риБи - Постигнете желанията си, без това да
задължава по някакъв начин
близките ви. Не прекалявайте
с работата в градината.
ДЖЕСИКА

На Петковден църквата почита света Параскева, наричана
още света Петка. Тя
се смята за закрилник
на дома и семейството. От Петковден започват сгледите, тъй
като в народните разбирания светицата е
покровител на раждането и плодовитостта
както при хората, така
и при животните.
Петковден бележи
края на земеделската работа – последната есенна сеитба, прибирането на реколтата.
Деня празнуват и овчарите – на Петковден те
пускат кочовете при овцете, след което на овчаря се носи дар баница. На места в съботата преди Петковден се прави Петковденска задушница.
Правят се родови курбани и се месят обредни хлябове. На масата ни на Петковден трябва
да присъстват гювеч с овнешко, курбан чорба,
сармички с лозови листа, шкембе, ястия с праз,
обредни хлябове.
имен ден празнуват: Параскева, Петко, Пенчо, Петкан, Пеньо, Пенко, Паруш, Петричка,
Петрана, кева

ПОкАНА

ЗаПОЗнайте се

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (9.X.- 15.X.2019 г.)
овЕН - По-голямата част
от вас ще бъдат с изострена чувствителност,
което може да ви превърне в
по-сантиментални от обикновено. Напълно възможно е да
се влюбите неочаквано.
ТЕлЕЦ - Имате желание да възстановите
изгубената хармония
в отношенията си с интимната
половинка и останалите членове на семейството ви. Обърнете
внимание на здравето си.
БлиЗНаЦи - Предприемайте пътуване, което
ще отвори нови възможности. Не се лишавайте
от предложените ви улеснения,
дори и да ви се струва, че те са
излишни в този момент.
рак – Недоброжелатели ще ви поставят в
неблагоприятно положение към
конкретната особа, която ви e
подала ръка. Освежете външния си вид.

ОБреди и ОБиЧаи
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Дойде
есента, а
с нея и XXIV
Национален фестивал „Листопад на спомените”, Варна. В него любителите
на песните и поезията
ще покажат уменията
си и ще ни завладеят
с красотата на своите
изпълнения.
Заповядайте на концертите от конкурсната програма на 19
и 20 октомври от 9 ч.
сутринта в Двореца на
културата и спорта –
Варна.
С приятелски поздрав и уважение:
геновева михова,
председател на
Фондация „листопад
на спомените”

времетО

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

14 октомври 2019,
00:09:11 ч. - пълнолуние. За да смъкне-

те 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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след продължителното захлаждане в сряда ни
очакват повече слънчеви часове, но температурите ще останат ниски – особено сутрешните, които
ще бъдат само 3 градуса, а дневните ще достигат едва до 17. в четвъртък независимо от облаците, които ще се появяват, температурите ще започнат
да се повишават, като сутрешните ще са около 7, а
дневните – 21. в петък покачването на сутрешните
температури ще продължи, а дневните ще достигат същите стойности. в събота отново се очаква
захлаждане и спадане на температурите до 15 градуса през деня. в неделя, понеделник и вторник ще се
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Възстановка
Детските герои Боби
на древен ритуал и Кели в Перник

Древен ритуал за производството на гроздов
сок за вино бе разигран в местността Шарапаните
над Минерални бани. Възстановката на мачкането
на грозде по традицията на древните траки бе в
рамките на тридневния Празник на минералната
вода, здравето и красотата в курорта.
Облечени в бели роби и с венци от лозови лис-

та около врата, Богът на виното и
три негови сподвижнички се изкачиха на скалите до стръмен скат под
звуците на музика. "Сутрин съм Сабазий, вечер Загрей. В Древна Елада съм Дионисий, в Рим - Бакхус, но
същността ми е една - Богът на виното", изрече актьорът възстановчик.
После босоногите момичета влязоха в шарапаните - свързани с улей
един под друг два каменни съда.
След танца им от горния в долния
съд потече плодовата мъст, която
трябва да ферментира във вино. Десетки зрители и гости и от съседна
Турция изгледаха ритуала. Той започна с гроздобер. Празникът продължи с традиционния крос Хасково - Минерални бани. Дестанцията от 18 км бе
преодоляна първо от димитровградчанина Делян
Бояджиев (33 г.) с време 1,05,40 часа.
Програмата продължи с фолклорния фестивал
"С хоро на гроздобер".

Дърво на живота
В Дупница показаха "Дърво на живота",
окичено със снимки на
деца, родени след подпомагане на семейства
с репродуктивни проблеми.
Скулптурата е изработена от дърводелеца
Васил Говедарски от село Овчарци, община Сапарева баня.

Родителите лично са
поставили снимка на детето си върху листенце
на дървото, които са общо 67.
Община Дупница вече 8 години подпомага
семейства и двойки с
репродуктивни проблеми за ин витро процедури. На сесия на ОбС- гласувани новите фиДупница наскоро бяха нансови помощи за по-

далите документи тази
година семейства.

Триизмерни детски фигури на популярните герои Боби и Кели са поставени на възлови места
в центъра на Перник и в най-големия пернишки
квартал "Изток". Те са част от кампанията "Пресичай безопасно", подкрепена от община Перник и
кметство "Изток". На демонстрация бяха показани на децата в града какво поведение да имат на
пътя и какви са основните правила за безопасно пресичане.
"Отговорност е на всеки човек да кара внимателно, но и да пресича внимателно", сподели кметът Вяра Церовска.
Заместник-министърът на младежта и спорта
Николай Павлов призова за разумно шофиране,
за да се спасят детски животи и да се спре войната по пътищата.
Бате Енчо в ролята на полицай обясни как организирана група трябва да пресича правилно.
"Пресичай безопасно с Боби и Кели" е социална кампания, целяща да повиши отговорността на
пътя и така да бъдат намалени пътнотранспортните произшествия.
Боби и Кели провокират водачите да намаляват скоростта и изострят вниманието им, приближавайки пешеходните пътеки.
Партньор в каузата на община Перник е Българският Червен кръст.

Богата палитра Празник на тракийската баница

Етнографският музей на открито "Етъра" – Габрово,
гостува на Регионалния исторически музей в Кюстендил с изложбата "Мозайка от занаяти", посветена на
55-годишнината от откриването на музея на открито. Тя представя традиционните занаяти, характерни
за района на Централна Стара планина. Над 200 експоната разказват за тяхното развитие - някои практикувани от векове, други изчезнали, но носещи паметта за времето на битуването си, или такива, определяни като занаяти в риск, чиято съдба е застрашена, казаха от кюстендилския музей.
Сред богатата палитра от занаятчийски изделия
може да бъде видяна чантата на търговеца Ради Минев Червенаков от с. Боженци. Тя наподобява дисаги и може да бъде носена не само на рамо, но и да
се закачва на седлото на коня. Според наследниците на търговеца Червенаков чантата е произведена
в периода 1850-1856 г., а техният прародител е бил
близък приятел на Петко Р. Славейков. Дружбата им
се заражда по време на честите пътувания на двамата до Цариград.
В изложбата са включени и интересни свидетелства за развитието на традиционния занаят златарство през XIX и XX в. Такива са например модели
на чакмаци за огниво, изработени от майстор Михо
Златар, носещи надпис с неговото име. Той е един
от най-изтъкнатите куюмджии - златари и носител
на сребърен медал от Лондонското изложение през
1907 г. Мярка за пръстени от началото на двайсети
век, притежание на друг известен габровски куюмджия - Игнат Ванков, също може да бъде видяна в
експозицията.

В Елхово за девета поредна година се
проведе празник на
традиционната тракийска баница. Проявата
бе с конкурсен характер. Пред журито бяха
представени повече от
40 баници, приготвени
от кулинарни групи от
11 читалища в общината, както и от петима индивидуални участници.
Домакините имаха възможност да участват с
три различни по вид и
вкус домашни баници сладки или солени, с го-

тови или с точени кори, а също и с различен
пълнеж - месо, млечни
продукти, зеленчуци и
плодове.
Кулинарните произведения се класират според техния вкус
и външен вид, като се
оценява и запазената
автентичност при приготвянето й, поясниха
организаторите от читалище "Развитие 1893"
в Елхово.
Специалисти от Етнографско-археологическия музей в града

демонстрираха приготвянето на тестени изделия в Южна Тракия в
миналото.
Участниците в праз-

ника предоставиха рецептите на своите кулинарни произведения за
съхранение в читалищната библиотека.

Чинарената гора - зона на творчество

Галерия "Резонанс" – Пловдив, превърна Чинарената гора край пловдивското село Белащица
в зона на творчество, в културно пространство,

с идеята за сливане между природа и изкуство.
До момента гората е била домакин на акция "Боси по пътеката" и проекта "Змия в гората", които са прераснали в Международен арт фестивал "Горски резонанс". В шестте издания досега
са участвали общо 381 артисти от 47 държави.
Живопис, рисунки, инсталации, обекти, фотографии, пърформанси, танци, музика, фолклор
са включени в програмата на фестивала. Тази
година в арт феста участваха над 77 артисти от
24 страни, сред които Сърбия, Латвия, Швейцария, България, Унгария, Индия.
Децата от Пловдив и Белащица имаха възможност да рисуват на открито под чинарените
дървета, а в артистично-музикалната програма
участваха танцова формация "Ера балет", ансамбъл "Тракийска младост", детска вокална група
"Омайниче" и музикален център "Мюзик Арт".
Страницата подготви Соня Вълкова
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Телефонна любов за пенсионери

Сезонът на бананите
Май ли беше или юни,
или август... - не разбрах.
Всички станаха маймуни,
а и аз наравно с тях.
Банани, банани, банани
висят на всяко дърво.
И презрява под тях гордостта ни гордостта от какво, за какво?
Ах, къде ли е проблема?
Тук ли беше или там?
Сутрин чеша си корема,
вечерта банани ям.
Банани, банани, банани
висят на всяко дърво.
И презрява под тях гордостта ни гордостта от какво, за какво?
Братчета орангутани,
по Балканските земи
кой ни храни със банани,
за да ни опитоми?
Божидар ТОМОВ

В едно царство, в едно господарство, което впоследствие станало република, но пак
продължило да гледа с
едно око към монархията, живеел пенсионер. Или по-точно –
бил оставен на доизживяване, откакто задухал вятърът на промяната.
В интерес на истината обаче вятърът на
промяната довял и редица придобивки, каквито например били
всякакви видове телефонни услуги. Особено популярна станала
услугата секс по телефона. Въртиш значи съответния номер
и от другата страна ти
се обажда голяма сладострастница, дето ти
ги приказва такива, че
те задоволява всячески и най-пълноценно.
Разбира се, точно
пък тая услуга хич и
не интересувала нашия пенсионер, който по съвсем понятни
причини едва се държал на краката си. Но
той истински се зарад-

вал, когато научил, че
най-сетне е въведено
нещо и като за него, а
именно новата услуга
хранене по телефона.
Една вечер пенсионерът завъртял съответния
номер и от другия край
на жицата
му се обадил много приятен
женски глас.
Гласът попитал
какво иска господинът за вечеря.
Пенсионерът преглътнал от вълнение и като се
престрашил, си поръчал кебапчета, а за гарнитура –
пържени картофки.
Речено-сторено.
Жената така се развихрила, така отхапвала и примлясквала от
удоволствие, че пенсионерът изпитал всичко
най-подробно и се почувствал чак на седмото небе от щастие.
Да, той усетил и вкуса на сочните кебап-

чета, и вкуса на хрупкавите пържени картофки.
Накрая забърсал със
салфетка устните си и най-сърдечно благодарил на жената
за питателната
гощавка. Затворил телефона
и отишъл да
си измие зъбките, понеже много
добре знаел, че утре
пак ще му
потрябват. Миел си той зъбките и пеел. А
на неговата възраст това
не било никак трудно,
тъй като си ги държал
в ръката...
Легнал си пенсионерът сит и щастлив, па
се размислил надълго
и нашироко. Драго му
било, че в това царство
и господарство, което впоследствие станало република и т.н.,
се полагат грижи и за
такива като него. И ни-

Вицотека

На 4 октомври във фоайето на зала „България“ нашият приятел и сътрудник Анатолий Станкулов откри, не, не изложба, а цели три изложби! В едната са представени
40 живописни композиции по Радичковия „Тенец“. Втората включва 40 пейзажни платна. А в третата, естествено, така както го познавате, се представя със 70 цветни
сатирични рисунки. Изложбите ще могат да бъдат разгледани до 24 октомври.

Бодил

Безкраен клепоух наш
преходен период върху магарешки бодили
всеки тук върви.

Цъфтят

между мизерен род,
защото командорят ни
магарешки глави.

Предизборно

Днес обещават ви
живот благат,
а утре - път
към оня свят.

колкото му се полага,
и най-важното – не го
е споделил!

Питат Радио Ереван:
- Къде е България?
- Държавата или населението?

Тринта комшийката
така се разкрещя на
детето си, че и аз си
оправих леглото и си
изядох закуската.


Ходя като бедняк
със здрави дънки, щото за скъсани нямам
пари.

- Някои казват, че
сте голям експерт по
жените?
- Е, чак голям, не!
Най-обикновен потребител съм!

Една жена в твое
присъствие, ако се
държи като малоумна, това значи, че е
влюбена в теб или си
е малоумна.

Врели-некипели
от изборния казан
На местните избори новите кандидати се
мъчат да изместят старите кметове от топлите
им места.
Бюлетините още не са отпечатани, а социологическите агенции обявиха имената на победителите.
Драги избиратели, не губете кураж! Гласувайте редовно, все някога ще направите правилния избор…
При толкова много кандидати за кметове
пак нямаме никакъв избор за свестен кмет.
Турхан РАСИЕВ
Слави БОРИСОВ

дребосъци

Уточнение

Преди време вестниците разпространиха новината, че според авторитетни швейцарски учени ние - хората, сме роднини на мухите. По този
повод г-н Вуте Гелев от софийското село Горни
Пасарел уточни пред наш репортер: “Не сме сите рода на муите! Некои наши политици са роднини на кърлежите!”
Димитър БЕЖАНСКИ

Урок

Не я гледай
какъв номер
носи боти,
а какъв ли номер
ще ти изработи.

Българските туристи:
- По-добре буря на
Халкидики, отколкото
сметка на Слънчака.

Има ли живот след
морето?
- Има, ама е гаден!

Превишаване на
пълномощията:
- Това означава, че
даден чиновник е откраднал повече, от-

ма наистина не било
просто прекрасно, че
той, пенсионерът, можел да си хапне кебапчета с гарнитура на
стойност колкото един
обикновен телефонен
разговор? Звучало направо като в приказките, нали?
Ами че той, ако поискал, можел да си поръча и шницел по виенски на тази стойност! А защо не и Бьоф
Строганов, да кажем?
Или пък дори Шатобриян за двама и сам
да си го изпапка... Кеф,
нали?
Господи, че той можел дори да закуси
по телефона! Например мекици или пък
препечени филийки с
масълце и конфитюр...
Пък може и да обядва даже...
И пенсионерът сладко заспал, защото вече
за нищо не го било
грижа – нещо, което
пенсионерите в други царства и господарства едва ли можели да
си позволят.
Васил СОТИРОВ

Йонко БОНОВ
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