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Догодина вдигат пенсиите с 5,7%

От 1 юли 2019 г. пенсиите в
страната ще се вдигнат с 5,7%,
обяви социалният министър Бисер Петков. Таванът на пенсиите също ще бъде увеличен до
40% от средния доход за страната, става 1040 лева.
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ДОпЛАщАНе
ЗА ЗДрАВе
на стр. 3

на гости в Първомай
на стр. 23

Размисли на главния редактор

вината

Листата пожълтяха, задухаха ветрове, малкото слънчеви дни отстъпват пред мократа облачност. Ние броим приятелите, вървели рамо до рамо с нас 27 години
и готови на всяка цена да подновят абонамента си за
2019 г. Статистическите фирми правят предпоследното
за годината изследване на общественото мнение. Публикуват данни от допитванията. За всеобщо учудване дори
придворна до правителството агенция стига до извода,
че само 31 на сто от българите определят
на стр. 4
ПоЗиЦиЯ

ÌÎРаË?

Премиерът лично се обиди, дори разгневи, че
„сини и червени плюят срещу България”! Поводът бе жестоко убийство на нашата колежка
Виктория от русе. не е прав. той е само властта,
на която 80 на сто от суверена не вярват. и сега, след залавянето на извършителя, съмненията остават. най-малкото защото не доблестната полиция, а чичото на Северин, брат на баща му, от екрана на национална медия заяви: „аз
разкрих убийството!” както се очакваше, извършителят се оказа най-удобният вариант – пиян
и дрогиран младеж от малцинствата, с психически отклонения…
обнадеждихме се, когато министърът на регионалното развитие след трагедията при Своге „по
морални причини” си подаде оставката. Зарадвахме се – правителството признава, че милиардите, насочени към магистралите, не се разходват
по най-правилния начин. да, ама не! нанков се завърна във ведомството като зам.-министър. едва
ли има подобно чудо в нормалните страни. Явно е
ценен кадър, експерт по разпределение на порциите на приближени до управниците фирми.
и в двата случая моралът е под въпрос. При
първия Борисов се възприема като крал луи XIV –
„държавата – това съм аз!”. При втория оставката е прах в очите на слепите.

„П”

Новите
водомери - с
дистанционно
отчитане

на стр. 3

гуна иВаноВа:

Да бъдåм добри
- г-жо иванова, благодаря, че въпреки натоварения ви график около предстоящия грандиозен концерт се съгласихте за този разговор! сложете ръка на сърцето си и ми кажете: с какво бе осеян
пътят ви - със завист и лицемерие или с уважение и бурни аплосисменти?
- Срещнах и срещам чиста човешка обич от
страна на слушателите и почитателите на моята музика.
на стр. 8

Щастието,
което тя
никога
не достига
на стр. 9

Абонаментна кампания 2019
искам годиш
абонаментен
за „Пенсионер
и“!

абонирайте се
във всички пощенски станции
на страната

Цена За ЦЯла година - 30 лВ.

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца
3 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.
каталожен №552
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Спор за собственост на имот

80-годишният кирил
станев Минчев от варна ни пише дълго, трогателно писмо, в което
споделя, че през 1980 г.
в приложение на Постановление №76 на МС и
решение на ИК на ГНС
- Варна, получил 0,700
декара пустееща земя в
землището на кв. Виница, Варна. Получавайки за ползване тази земя,
той вложил много труд и
средства, за да я облагороди. Построил на нея и
малка постройка.
След промените през
1993 г. г-н Минчев започва процедура по закупуване на парцела от община Варна. Изготвени
са оценителен протокол
и документ, от който става ясно, че той е закупил
въпросната земя за сумата от 38,241 лв. След
закупуването на земята
г-н Минчев решава да се
снабди с нотариален акт
за собственост. Това не е
могъл да стори, защото
общината не му издава
скица на имота или кадастрална карта. Тази административна сага продължава и до днес. От
писмото става ясно, че
имотът влиза в границите на друг имот, за който
най-вероятно са се явили наследници - собстве-

ниците на имота по време на образуването на
ТКЗС, и имотът е върнат
от службата по земеделието и горите към общината на наследниците на собствениците към
този момент. Затова техническата служба не може да му издаде въпросната скица. Тези наследници на собствениците
към 1993 г. най-вероятно не са били заявили
имота (нива, ливада) за възстановяване и
затова общината
е провела процедура
за продажба на
земята на
ползвателя,
станал такъв
през 1980 г. Накратко, оказва се, че община Варна продава чужд
имот. Затова тук възникват отделни отношения между ползвателя на имота и общината
и, от друга страна, между ползвателя и да го
наречем истинския, стария собственик на имота, чиято собственост е
възстановена най-вероятно след „продажбата”.
Никой не може да прода-

де чужд имот. Сделката
ще е нищожна.
Трябва да отбележа,
че усилията на г-н Минчев да придобие имота
по давност едва ли ще
го направят перфектен
собственик. Това е така, защото нотариалните актове по давност са
атакуеми в съда и съдът може да го отмени по
искане на старите собственици.
Със

з а купуването на
този имот от общината
случаят е придобил още
по-сложен характер. В
момента той е изправен
пред възможността да
заведе дело и да иска
разваляне на договора
за покупко-продажба с
общината и да иска връщане на платената сума. Друг вариант е да
заведе дело за спор за
собственост, който оче-

видно съществува между него и наследниците
на собствениците на земята, възстановена по
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В този случай съдът ще определи в своето решение кой е собственикът
на имота.
Накрая ще подчертая, че становището,
което давам по казуса,
е общо. Конкретна консултация от страниците на вестника ще бъде
некоректна и неточна.
Затова е добре е
да се наеме адвокат, който на място да се запознае
с казуса и да препоръча най-евтиния и изгоден за него начин за разрешаване на спора.
Ако няма средства за
това, г-н Минчев би могъл да се обърне към
НАЦИОНАЛНО БЮРО
ЗА ПРАВНА ПОМОЩ,
гр. София, ул. „Развигор” №1, п.к.1421 тел.
08193200, fax: 08654812
e-mail: nbpp@nbpp.
government.bg www.
nbpp.government, където при определени
условия ще му назначат служебен защитник.

17.X. - 23.X.2018 г.

Качеството на
социалните услуги

По повод предстоящата тежка зима с по-високи сметки министър Бисер Петков коментира, че у нас заплатите са едни от най-бързо растящите в цяла Европа, но
тъй като базата е ниска, това увеличение не се усеща
достатъчно от хората. Относно втория стълб за пенсионно осигуряване, за който стана ясно, че средният размер на партидите е около 3000 лв., Петков коментира,
че това не е изненадващо. "Голяма част от осигурените лица имат кухи партиди, защото по тях не постъпват
средства", уточни той.
По думите му са предвидени различни опции за изплащане на натрупванията, включително когато са прекалено малки суми, да могат да бъдат изтеглени наведнъж. "Темата за увеличението на бюджетните заплати
винаги е актуална в бюджетната процедура", коментира Петков заложеното увеличение от 10% на заплатите
в държавния сектор. "Това е една осъзната стъпка, която имаше своите индикации и това е справедлив подход", каза още той.
"Проектът на закона за социалните услуги ще промени коренно регулациите и има две ключови думи - достъпност и качество", коментира социалният министър.
Темата предизвика големи протести и палаткови лагери на майките на деца с увреждания. Петков уточни, че
в законопроекта се предефинират самите социални услуги и дейности и ще има по-голяма възможност за избор на доставчици на тези услуги.
"Регламентирана е и една нова услуга, която се нарича заместваща грижа - тя е за лицата, които полагат
грижи за хора с увреждания, и позволява в рамките на
годината полагащият грижи временно да се освободи
от това, ако се налага да постъпи в болница или иска да
вземе кратък отдих, или не е в състояние да полага тази
24-часова грижа", коментира Петков. Той уточни, че при
използването на тази услуга даденото лице с увреждане
ще бъде настанявано във временен център.
Петков коментира и новата агенция, която ще следи
за качеството на социалните услуги. "Целта е да се превентира настъпващ риск", каза той.
Министърът завърши, че предвидените допълнителни средства в бюджета са 244 млн. лв., и се надява тази
сума да бъде утвърдена от финансовото министерство.

Падането на тавана – Елза Гоева с юбилейна изложба
въпрос на справедливост

Според социалния министър Бисер Петков въпросът с отпадането на тавана на всички пенсии
има не само финансова страна, но е въпрос и на
справедливост. Той коментира предложение на
пенсионерските организации за отпадане на тавана на всички пенсии, а не само на новоотпуснатите, което ще се разглежда в социалната комисия.
В отговор на въпрос
възможно ли е отпадането на тавана за всички пенсии министър
Петков каза, че всичко е възможно, въпросът е дали това би било справедливо и добре прието от обществото, защото действителните размери на
някои от пенсиите, които са ограничени от
таван, са доста високи.
"Друг е въпросът доколко обществото ще приеме, че тези пенсии са справедливо изчислени",
допълни още Бисер Петков. Той подчерта, че за
времето преди 1997 г. няма регистър на осигурените и не е тайна, че съществуват и опити за измама чрез представяне на неверни документи.
Министърът припомни, че в КСО е записано,
че таванът пада за новоотпуснатите пенсии от
началото на 2019 г. и се запазва, или по-скоро се
повишава, нивото за отпуснатите до края на тази година.
Това е норма, която беше приета през 2015 г.
и предстои да влезе в сила в началото на 2019 г.
За старите таванът ще се увеличи от 910 на
1040 лева. За новоотпуснатите от 2019 г. няма да
има таван.
Министърът подчерта, че на този етап предвиденото е това, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване.

Галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31 откри есенния сезон с
юбилейна изложба на Елза Гоева.
Достолепните й 90 години респектират с това, че тя е една от
малкото, които все още активно
рисуват, но и доказват как изкуството, когато е чисто и искрено, съхранява човека, запазва духа му и дава неподозирани сили.
Изложбата включва най-новите
пейзажи и портрети, рисувани
от Елза, както и няколко по-стари, но непоказвани до момента
картини. Художничката предста-

вя и един прекрасен портрет на съпруга
си Владо Гоев,
а в негова памет домакините ще покажат
и няколко негови пейзажа.
„Силата на Елза е не толкова в ефекта на
изпълнението,
а в автентичността на чувствителността, в духовното качество

на тази чувствителност“, казваше
за нея големият Светлин Русев.

Учители - пред пенсиÿ

В следващите 8 години на над 40% от
българските учители
предстои да излязат в пенсия. За това алармира зам.министърът на образованието Деница Сачева.
Според нея въпреки че през последните
години
броят на младите
педагози нараства,
той не може да компенсира излизащите в пенсия. За преодоляване на недостига на учители е
нужно да бъдат привлечени още млади хора. Учителската професия трябва да се рекла-

мира сред учениците,
които сега са на 15-16
години. Да им се казва,

че професията на учителя предстои да бъде
много по-добре платена, с много по-добри

условия на труд в рамките на следващите няколко години.
П р о ведена
бе
среща
между представители
на министерството,
общините, учителите и родителите,
на която
се обсъждаха мерки за предотвратяване на агресията в класните стаи.
МОН е против за-

дължително видеонаблюдение в детските градини и училищата. На същото мнение
са учителските синдикати и някои от родителските организации.
Агресията и насилието за съжаление са
феномен, който далеч
не е само в образователната система. Ние
ежедневно сме свидетели на насилие и агресия дори в обичайните си човешки отношения.
Образователното
министерство се ангажира да разработи антистресова програма
за преподавателите.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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амо 6 на сто са
съгласни лично
да внасят повече
средства от сегашната
си здравна осигуровка, но в същото време
голяма част от хората
доплащат много повече пари. Това сочи проучване, направено от
агенция "Алфа рисърч".
Проучването е извършено в периода 23
юли - 3 август 2018 сред
1017 души. Данните бяха представени по време на дискусията за бъдещото здравеопазване, на която министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи двата варианта за
нов здравноосигурителен модел.
С над 2 млрд. лв. годишно българите дофинансират здравната система. Парадокс е,
че има огромни преки
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Доплащане за здраве

плащания, но едва 35 на
сто от запитаните знаят върху какъв доход
се осигуряват, като само 21 на сто знаят точно
колко средства внасят
за здравна осигуровка.
Само 7 на сто твърдят,
че са проверили здрав-

ното си досие. Липсва
икономическа заинтересованост у хората
да проследяват какви
средства отделят, а в редица случаи се чувстват
зависими от лекарите и
не проявяват интерес
от такъв контрол, по-

3

проблеми

казва още проучването.
Над 40 на сто от участниците в проучването
настояват за високоспециализирано лечение, повече инвестиции в апаратура и обновяване на болниците.
Всеки трети иска да има
достъп до съвременните лекарства, както и да
се проследява ефектът
от лечението.
Над 51 на сто от запитаните смятат, че е възможен нов модел, който
да е от полза за лекарите и пациентите.
Според 81 на сто от
анкетираните трябва да
има силен контрол върху изразходването на
средствата и качеството на лечението. От запитаните 39 на сто твърдят, че трябва да има до-

пълнителни фондове, а
не само НЗОК.
Хората нямат склонност да доплащат повече за здравна осигуровка, ако не се премахне
доплащането.
Промяната в действащия модел е наложителна, каза министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев. По думите му, когато приключат
дебатите и се постигне
висока степен на съгласие, тогава ще се тръгне
по пътя на законодателните промени. Основните принципи, залегнали
в предлаганите промени, са нов тип контрол,
конкуренция между финансиращите органи НЗОК и здравните застрахователи, премахване на нерегламентираните плащания и модернизация на здравеопазването, подчерта
Ананиев.

кРАТКИ
ВЕСТИ
Сигнали
за корупция

Има сигнали за корупция срещу депутати от
всички политически сили.
Въпросът е дали ще можем да съберем достатъчно данни, които да предоставим на прокуратурата,
съобщи председателят на
Комисията за противодействие на корупцията Пламен Георгиев.
Разделно събиране

КНСБ прогнозира Запор на пенсия
Очакваното поскъпване на живота след
поредното увеличение
на цените на газа издръжката на живот на
4-членно семейство двама родители с две
деца, ще стане 2400 лв.
Това прогнозира президентът на КНСБ Пламен
Димитров. Сметката показва, че всеки един от
родителите трябва да
взима чисто по 1200 лв.,

а 75% от домакинствата
нямат такъв доход, коментира синдикалният
лидер. По повод 10 години от въвеждането на
плоския данък КНСБ организира дискусия "за"
и "против" този налог.
"Плоският данък вече носи негативи и ние
предлагаме той да се
осъвремени", заяви Димитров. Предложението на КНСБ е да се въ-

веде необлагаем минимум от 510 лв. - какъвто
и доход да има един човек, тази сума да е необлагаема.
Предлагат също да се
вдигне таванът от 2600
лева, върху който се начисляват осигурителни
вноски.
По думите на Димитров плоският данък не
е довел до свиване на
сивия сектор.

Новите водомери с дистанционно отчитане
При смяната на водомерите гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане.
Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане.
Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

До една година от влизането й в сила е срокът, в който потребители без
индивидуални водомери трябва монтират и регистрират такива с дистанционно отчитане.
Гражданите ще трябва да осигуряват достъп веднъж годишно за физическа проверка и отчет, гласят текстовете. Същото се отнася и за потребителите, които се самоотчитат.
Операторът трябва да съобщава
поне три работни дни преди деня и
часа за отчет кога ще го извърши. Това може да става чрез писмено съобщение, поставено на подходящо място в сградата и чрез публикуване на
електронната страница. Ако потребителят отсъства, може да посочи друга
дата за посещение, но това ще се заплаща по цени на оператора.

Водата, използвана за общи нужди в жилищните сгради в режим на
етажна собственост, ще се разпределя поравно между всички апартаменти, при условие че потребителите са
изрядни. Това означава да се осигури достъп до водомера, той да е технически изправен. Ако не е така, разликата между данните от общия водомер и тези в апартаментите ще се
разпределя само между тези без индивидуални уреди и които не са осигурили достъп за отчитането. Досега
разходваните количества се начисляваха на абонатите пропорционално на потреблението им.
"Няма логика тези, които плащат
по-големи сметки за предоставените
им ВиК услуги, да поемат и по-голямата част от разходите за поддържане
на чистотата в общите части на сградите, поливане на градинките пред блоковете и други", коментира зам. регионалният министър Малина Крумова.
На база на разходите за поддръжка
на инфраструктурата ще се определя
цената на услугата на цялата територия, която обслужва ВиК операторът.
Собствениците ще носят отговорност
за поддръжката на системите, които
се намират вътре в имота.
С новите текстове се предоставя
възможност етажната собственост на
общо събрание да вземе решение за
начина на разпределяне на изразходваното количество вода за общото потребление в случаите, когато всички
потребители имат монтирани индивидуални водомери.

Анка Гушнева от гр. Белово, обл. Пазарджик,
споделя в писмо до вестника своята неволя и търси съвет от нас. Нашата читателка е пенсионерка от 1997 г. Тъй като живее сама, за да може да
се издържа след настъпването на демокрацията, прави малка фирма - продава на улична сергия. По думите на г-жа Гушнева всичко си е плащала законно и няма никакви задължения към
държавата освен едно – не си е плащала здравна осигуровка, тъй като не е имала възможност
за това. Преценила е, че с това не ощетява държавата. От здравната каса не е получила нищо,
всичко сама си плаща. От собствения си джоб си
е платила операцията на очите – 1500 лв. и необходимите лекарства. Цял живот е работила, пенсията и е 452 лв.
За съжаление поради това, че като собственик
на фирма не си е плащала здравна осигуровка,
има запор над 3000 лв. и всеки месец удържат от
пенсията й по 250 лв.
Въпросът й към нас е как да живее с 200 лв.,
как да оцелява. Цял живот е работила, била е редовен кръводарител, а сега като пенсионерка
трябва да плаща на държавата за това, че е имала една непечеливша фирма.
Много добре ви разбираме, г-жо Гушнева, но
както вие сама казвате, „такива са законите”. Точно този закон беше оспорен от Върховния административен съд, но със свое решение от 27
юни, обнародвано в „Държавен вестник“ на 4 юли
2017 г., Конституционният съд отхвърли искането на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на член
от Закона за здравното осигуряване в частта му,
която се отнася за пенсионерите, регистрирани
като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и задължението им да внасят здравни вноски върху доходите си, независимо че са здравно осигурени за сметка на държавния бюджет.
В мотивите на Конституционния съд се казва,
че всеки човек, докато е жив, се нуждае от здравна помощ, поради което през целия му живот се
налага да се набират финансови средства за неговото здравно осигуряване.
Законодателят е визирал всички лица, които
получават доходи от полагането на труд, без да
отделя получаващите пенсия от непридобилите
това право. Така, от една страна, всички пенсионери от държавното обществено осигуряване
или от професионалните пенсионни фондове са
освободени от задължението да правят задължителни здравноосигурителни вноски, защото тази
тежест е поета от държавния бюджет.
От друга страна, всички граждани, които получават доходи от свободна професия и/или занаятчийска дейност, независимо дали получават
и пенсия, имат съответно задължение към фондовете на здравното осигуряване. Желаем ви да
намерите сили да се справите с тази трудна за
вас ситуация и да продължите живота си напред.

Скоро в София ще има
контейнери за разделно
събиране на текстил.
Много работещи
българи не ползват
чужд език
Повече от половината
работещи българи (50,5%)
не ползват нито един чужд
език, показват данни от
анализ на Евростат. Българите в тази възрастова категория, които ползват поне един чужд език са около 33%, с два езика боравят
около 14% от сънародниците ни, а с три езика - около 3%, сочат данните на европейската статистика.
Данъчната тежест
се увеличава

Гражданите ще плащат
по-високи местни данъци
след промените в данъчното законодателство догодина, обясни председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев.
60% оцеляващи

У нас имаме 1 % свръхбогати и над 60% оцеляващи ден за ден, като на
този фон е странно да се
твърди, че стабилността е
добра, каза икономистът
проф. Боян Дуранкев.

б и с е ри
Управляващите в момента трябва да се страхуват повече от себе си, отколкото от
протести.
Първан Стефанов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Националистите
превзеха Босна
и Херцеговина

На 7 октомври се проведоха избори в една
от най-сложно устроената държава – Босна и
Херцеговина, която е разделена на две – Република Сръбска и Босненско-хърватска федерация. Един милион и 700 хиляди избиратели бяха призовани да избират петима президенти,
14 премиери, членове на колективното председателство, състоящо се от хърватин, сърбин и
бошняк, и депутати в долната камара на представителите на парламента на Босна и Херцеговина, както и за лидери на десетте кантона
на федерацията.
Изборите бяха тест дали страната ще се ориентира към напредък в интеграцията в Европейския съюз и НАТО, или ще остане блокирана от етническите си разногласия.
Изборите бяха спечелени от националистическите хърватски, мюсюлмански и сръбски партии. Те ще доминират в общото правителство
на Босна и Херцеговина през следващите четири години, запазвайки противоположните си
възгледи за бъдещето на страната, което може
да задълбочи етническото разделение и да забави интеграцията в Евросъюза.
Партията Съюз на независимите социалдемократи на националиста Милорад Додик (на
снимката) се очерта като най-силната политическа формация. Тя заедно с коалиционните си
партньори ще доминира в сръбския лагер в националния парламент и в Народното събрание
на Република Сръбска. Додик спечели с 55% от
гласовете изборите и за член на колективното босненско председателство (президентство),
неговата съпартийка Желка Цвиянович спечели поста президент на Република Сръбска, ка-

то получи 47,5% от гласовете.
Най-голямата партия на бошняците – Демократично действие, си осигури най-много гласове в мюсюлманско-хърватската федерация и в
нейните кантони с предимно мюсюлманско население. Нейният кандидат Сефик Джаферович
спечели с 38% изборите за мюсюлмански член
на тричленното председателство.
Коалицията, водена от най-голямата партия
на етническите хървати – Демократична общност на Босна и Херцеговина, спечели най-много от гласовете на хърватите за парламент на
федерацията и за парламенти в кантоните с
предимно хърватско население. Нейният лидер Драган Чович обаче изгуби мястото си в
босненското председателство, изместен от поумерения Желко Комшич, спечелил с 49,5% от
гласовете.
Повече от две десетилетия след войната, в
която загинаха 100 000 души, водещите сръбски, хърватски и мюсюлмански партии провеждаха кампаниите си, залагайки на национализма и възкресявайки военновременните си обещания, без да предложат ясна икономическа и
политическа програма.
Резултатите от изборите показват, че съществува реална опасност да бъде блокирано сформирането на горна камара на парламента, след
като бошняци и хървати не се разбраха за промени в изборния кодекс. А победата на сръбския националист Додик се очаква да отслаби
тройното председателство.
Цветан ИЛИЕВ
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за стабилно. 64% са на
мнение, че острите противоречия в коалицията създават несигурност… Боряна Димитрова от „Алфа рисърч” сподели, че
след „набраната скорост”
от успешното председателство на Европейския
съюз всички институции
губят авторитет. Най-зле
е законодателната власт.
Обезличаването на Народното събрание в парламентарната република
показа срив на системата,
залегнала в конституцията. Едва 12 на сто приемат, че от депутатите, които сме пратили да решават проблемите ни, нещо
зависи! Под огромен въпрос е техният „високоблагороден труд на ползу роду”!
При подобно съотношение на симпатии към
антипатии, като добавим и
19-те процента, вярващи в
правителството, няма как
да не се стигне до хаоса,
в който сме принудени да
съществуваме.
Единствената институция с преобладаващо положителни оценки е президентството. Харесват го
52 на сто от българите.
Имайки предвид, че дан
ните са на „Алфа рисърч”,
можем да добавим още
5-6 икономисани единици. Поне нашето усещане е за изключително позитивно приемане изявите на Румен Радев. Показателно е видимото притеснение на Б. Борисов да
не бъде засенчен. Учудва
странният ход на мисли
и действия на премиера.
Расте цената на синьото
сибирско гориво. От него зависят огромно количество стоки, отоплението, осветлението и какво ли още не. Известно
е, че Украйна води гражданска война с рускоезичното православно население на Донецк и Луганск, граничеща с геноцид. Близо 4 млн. славяни
са подложени на бомбардировки и терористични
актове. Наскоро главният ръководител на отделилите се области Захарченко бе взривен. Москва
не признава президента
на своята съседка Порошенко, с 6% рейтинг, и
определя цялата му „Управа” за превратаджийска. От какъв зор Борисов
трябваше да се прегръща
и целува с „шоколадения
крал”, както наричат милиардера, възкачил се на
престола след кървавия
Майдан! Прекрасно е, че
нашата гимназия там е
на 160 години, но нали
и вицепрезидентката Йотова, която функционално отговаря за българите
зад граница, дни наред е
в районите, населени от
потомците на избягалите
от кърджалийските зверства. Уж няма война на
институциите, но недай

Общество

си боже представител на
„Дондуков” 1 да изпревари с едни гърди господаря на „Дондуков” 2, и той
се впуска в битка. Не можа да разбере, че дори с
надутия рейтинг неговите
30% са почти половината
от симпатиите към Радев.
Не се къпе във всенародна любов целият Борисов кабинет. Рокадите
не го спасяват и новите министри са още понепопулярни от старите,
макар че и многогодишните сподвижници на пожарникаря не са цъфнали
и вързали. Бившата председателка на парламента
и настоящ министър на
правосъдието Цецка Цачева е с едва 2,9 на сто
доверие. Най-добрият в
екипа – Томислав Дончев,
е симпатичен на 22% от
електората. Съюзниците
от Обединените патриоти яко закъсват. ДПС ги
изпреварва и ако гласуването бе днес, те едва
биха се класирали с малко над 4%, докато хората

кръгла маса под патронажа на държавния глава.
На нея присъстваха представители на 60 граждански организации, академици, учени, синдикалисти, журналисти и т.н. Тя
не получи необходимото
медийно внимание. Може би заради жестокото убийство на журналистка в Русе новинарските емисии бяха запълнени с криминалния случай, добил международна
известност и реакция от
Брюксел. Данните обаче,
споделени от социални
експерти, са, меко казано,
притеснителни. Злонамерени коментатори заявиха, че Радев пак хвърля камък срещу градината на Бойко Борисов. Но
кой друг, ако не изпълнителната власт отговаря за
справедливото разпределение на бюджета? Нали
10 години бившият охранител се кипри на върха
на нашенския Олимп като бог гръмовержец. Щеше да пречупва гръбнака

17.X. - 23.X.2018 г.
дове, в момента ремонтира централни улици в
столицата. Апропо, тя е
изпълнител и на участъка убиец край Своге.
Дефицитът на доверие
е толкова голям, че никой
на никого не вярва. Нацията е раздробена. Пропастта между бедни и богати е огромна. 20 на сто
успели българи са 8 пъти
по-заможни от 20% бедстващи. Дали пък това не
са представители на политическия елит, медиите нямат смелост да уточнят. Със сигурност обаче
700-те милионери са извън сметката. В страните от ЕС съотношението
между най-бедни и сравнително богати е 5,2 пъти. Неграмотността расте. Бизнесът е постоянно
притискан от рушветчии
чиновници и пречещи на
развитието му нормативи. Здравеопазването е в
колапс. Крадат се лекарства на поразия. Частните
болници, недостъпни за
пенсионери и 2/3 от населението, никнат като гъби. Общинските и
държавните се закриват. Пациентите намаляват, а милиардите, изсипани в здравната каса, растат. Демографската
криза предвещава изчезване на българския род.
Съотношението скоро ще
бъде в полза на малцинствата. В гетата се ширят
мизерия, търговия с наркотици, проституция и насилие…
Президентът Радев с
болка заяви, че ако не
спре процесът на задълбочаване на неравенството и бедността днес,

вината
Уважаеми читатели, абонаментната кампания набира скорост. Не отлагайте и си гарантирайте получаването на нашия-ваш вестник
в домовете. От армията на абонатите зависи
човешката и журналистическата смелост да
служим на истината. Подкрепете ни! Свободата на словото е под сериозна заплаха според
международната организация „Репортери без
граница”. Медийните прожектори, осветяващи тъмните ъгълчета на властниците, намаляват. Оцеляват онези, които имат вярна и
всеотдайна аудитория.
Абонаментът се извършва във всички пощенски станции на страната. Каталожният
номер е 552.
на Доган набират 6,6 на
сто. Къде отиват гласоподавателите им, Боряна Димитрова не предполага. Ще й помогнем
– връщат се там, откъдето с празни приказки,
лозунги и обещания бяха
подмамени преди време
от лявото пространство.
Немалко са възрастните,
повярвали на шумно рекламираните между 300 и
500 лв. минимални пенсии. Не растял процентът
на БСП и тя все изоставала с 2,5 на сто от ГЕРБ –
19,7 срещу 22,2%. Дали е
така, ще разберем през
пролетта, когато ще тръгнем към урните за определянето на евродепутатите. Това

ПРЕМЕРВАНЕ
НА СИЛИТЕ

може да е фатално за Бойковата дружина. Изравнят
ли се с бесепарите, не са
ли първенци, ще се стигне
до оставка. Особено след
очакваната тежка зима с
ръст на разходите и символично покачване на доходите няма начин недоволството да не нарасне.
Болезнената тема за
неравенството и бедността, избягвана от правителството, бе извадена на повърхността на

УТРЕ ЩЕ БЪДЕ КЪСНО!

на корупцията и престъпАко ГЕРБ може, нека отността – тя нарасна и заерече, че сме най-бедната
маме водачество по двастрана в ЕС, че са загубета показателя в ЕС! Реши
ни милиарди левове и хида се прави на строител
ляди работни места зарана магистрали, та чуждеди спрени руски проекти
нците спокойно да минаи са изгонени 2 млн. труват през страната на път
доспособни нашенци да
за Ориента. Потрошиха
търсят препитание в чужсе огромни средства при
бина. Първенци сме по
лошо качество. Жертвите
смъртност и ниска ражзаради калпаво изпълнедаемост сред 27-те членки
ние на първоначалните
на съюза! Пенсионерствопроекти са стотици. Отгото съществува в нищета.
ворни фактори и политиПодхвърляните трохи от
ци са финансово обвързатрапезата на богаташите
ни със строители и дърне покриват инфлацията
жат чадър над тях. Приби поскъпването на живолижени до ГЕРБ фирми се
та. За да не ставаме баналкласират за държавните
ни, ще спрем дотук. Лошопоръчки и грабят с пълто е, че гербаджиите са се
ни шепи. Учудващо е, че
вкопчили и добре окопафирмата с 14 млн. заполи във властта. С примирирани от главния прокурението, до което са ни
рор за разследването на
довели, и пречупения хаарестуваните румънски
рактер на бившите горди
и български журналисти,
балкански юнаци полититърсещи доказателства за
ческият им комфорт е газлоупотреба с еврофонрантиран.
Нормално е с прагматичността на опитни възрастни люде да преценим колко още ще се търпи
унизителното отношение към нас. От обществената ни активност зависи не собственото ни бъдеще и това на децата и внуците, а в крайна сметка
и на България. Не го ли разберем, родината, преминала през кървави бури и препятствия, след половин век може да престане да съществува! Вината
за това ще е и на над 2 млн. пенсионери, загубили
вяра в собствените си сили на суверен, работодател на властта.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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Незабравима екскурзия на хора с увреждания Íиäаë Àëãаôаðи
Двадесет души от клуба на инвалидите „Вяра” в Исперих с председател Веселин Добрев участваха в поредната екскурзия, този път до Плиска и Мадара. Групата беше водена от Тодор Денев. Исперихчани посетиха Националния историко-археологически резерват Плиска. Той
е сред стоте национални туристически обекта в страната
и е първата българска столица. Екскурзиантите разгледаха голямата базилика – първата катедрала на българското православие. Впечатлени бяха от Музея на буквите.
Посетиха и Националния историко-археологически
резерват Мадара. Видяха и Мадарския конник – единствения скален релеф в Европа, който е изсечен в скалите.
Отделиха внимание и на голямата пещера и разгледаха
музея под Мадарския конник. Исперихчани останаха много доволни от видените исторически забележителности.
ангел николов, гр. исперих

ïðеäстави твоðчеството си

По покана на настоятелството на НЧ „Христо Ботев“ в Ценово гостува Нидал Алгафари.
На първата си среща с
обществеността писателят и сценаристът представи книгите „Боже, за-

та преди нас. „Независимо че за периода, който се описва в романите,
се знае много малко и
представляват своеобразни бели петна в историята ни, се опитвам
да повдигна духа и са-

що Господ лъже“, „Любиш ли ти Бог си“, „Аллах, милост нямаш ли“
и „Орисани да избираме“ – обединени в четирилогия.
С увлекателен разказ
авторът преведе назад във времето многобройната аудитория,
като я потопи във вихъра на историческите събития и страсти, разкри
подробности за морала, чувствата, любовните искри и ценностната
система на поколения-

мочувствието на българите. В периодите, които описвам, българите са били много по-напред от развитите сега
западни цивилизации“,
споделя писателят. Неусетно любителите на писаното слово започнаха
да задават въпросите си
на писателя. А Нидал Алгафари с познатата увлекателност отговаряше и още повече заинтригуваше с историите,
описани в книгите си.
Марий ПEйЧев

Ïî ñâåòèòå ìåñòà
Отец Емилиян от
църквата „Света Троица“ в град Алфатар,
Силистренска област,
проведе екскурзия по
светите места. Първата ни спирка беше гр.
Тервел. Църквата е голяма и хубава и се намира в центъра на града. Второто посещение беше
във Варна. В
катедралата запалихме свещи
за здраве.
Повечето
миряни за
пръв път виждаха такъв голям
храм и бяха възхитени. В Поморие спахме
две вечери в манасти-

ра „Свети Георги Победоносец“. Там присъствахме на литургия. В Бургас посетихме остров Света Анастасия, където разгледахме
музея и манастира
„Света Богородица“.
Полу-

чихме сертификат „Островчани“. Изпитахме

аБонираЙте Се!

Вие сте
другарчето ми
в самотния
живот
Здравейте, аз съм баба Дана от Димитровград. Пиша ви,
за да ви кажа, че много ви обичам и ви благодаря за хубавия
вестник, който правите. Той е
моето другарче в самотния живот, който живея.
Сама съм, съпруга ми го няма вече 10 години и разнообразявам ежедневието си с него. Чакам го всяка сряда с голямо нетърпение.
Чета всичко открай до край.
А после, когато се видя с моите приятелки, го обсъждаме
заедно.
Преписваме си рецептите,
които публикувате, а после
си споделяме коя каква вкусна манджа е направила. Чета с
удоволствие статиите на главния редактор, любовните истории на известни личности.
Информирам се за новите неща по отношение на пенсиите
и социалния живот у нас.
Харесва ми всяка една ваша
тема, която разработвате. Вие
сте професионалисти и затова
съм ваш абонат от 20 години.
Моите приятелки също!
Поздрави от баба Дана

гол я м а
радост, че управителят на острова е от силистренски род. Баба му е била счетоводителка и момчето
е израснало в Силистра. Посетихме замъка
„Влюбени във вятъра“,
в село Равадиново, община Созопол. Останахме възхитени от това, което видяхме. Има

параклис, в който се провеждат църковни ритуали. След
това разгледахме
Несебър и
посетихме
църквата „Света Богородица“.
Поклонихме се на Черната икона. Отецът ни
разказа нейната история. Върнахме се много доволни, че посетихме различни свети
места. Благодарни сме
на отец Емилиян, който
всяка година провежда такива екскурзии по
свети места.
йорданка жекова,
силистра

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Подемчани отгледаха тиквата
на Пепеляшка

Питали ли сте се някога колко трябва да е била голяма тиквата от приказката за Пепеляшка, та вълшебницата да успее да я превърне в каляска?
Магията може да се случи в двора на
80-годишното семейство Иван и Йорданка Иванови (годишни абонати на
в-к „Пенсионери”) от село Подем, Плевенско, тъй като пенсионираната домакинка в местната детска градина и
механикът в автотранспорта са отгледали не една, а цели 18 гигантски тикви. Само едната тежи повече от 50 килограма. Когато отидох да видя грамаданските зеленчуци, свих пръсти в юмрук и почуках на едната тиква. Зачаках
да дойдат мишките, за да се превърнат
в красиви коне, а тиквата - в приказна
каляска, достойна не за единия внук,
а за някоя от трите красиви внучки принцеси на семейството. Вълшебен
момент, нали?!
Не само стопаните се радват на уникалните тикви от четири гнезда тип
„цигулка”, които, колкото и невероятно да звучи, не са от някакъв специален сорт, а от най-обикновени семенца, грижливо събирани от години. „Докато бяха още на корена и растяха, правнуците или дъщеря ни Стефка и синът
ни Румен (и двамата висшисти, гордост
за родителите - бел. авт.) ги снимаха,
защото гледката наистина бе невероятна“, коментира баба Дана. Дворчето
й, което се намира във влашката махала в село Подем, винаги е било обгрижвано с много любов.
Семейството през целия си живот
е отглеждало всевъзможни плодове и

зеленчуци, но не заради зимнината, а
от любов към земята и природата. „За
съпруга ми работата в градината винаги е била хоби, е, освен риболова и
пчеларството, разбира се“, допълва с
усмивка жената. Казва, че мъжът й има
и други постижения. „Дините и пъпешите бяха едри и сладки, а тази година доматите и краставиците са просто
чудесни“, казва още дамата, която найучтиво ме покани да гостувам в подредения им и красив дом, не ме изпрати с празни ръце, а сърцато ми подаде буркан чист и натурален мед и друг
от общо 60-те с традиционно приготвената класическа лютеница. Но никога досега не е било от мъничка семка

да отгледат над 50-килограмова
тиква, която според народната
медицина може да се похвали и
с вълшебни свойства. За да претеглим зеленчука, се наложи аз
и дядо Ваньо да го подхванем...
Какво ще се случи с грамаданските тикви, конкретно още
не е решено. „Трябва сватба да
вдигнем, за да успеем да ги изядем, само да има кой да се жени“, смее се дядо Ваньо.
Двамата са преживели и хубави, и не чак дотам моменти. „Докато е рекъл Господ Бог, се надяваме да продължим да живеем
все така мирно и сговорно. Дядото да има сили да се занимава със своите неща, а аз да продължа все така енергично да домакинствам из къщи, намирайки
време и за любимото ми плетиво”, казва още бабата, която раздели семейния живот на три етапа: „През първия работехме динамично, през втория грижливо,
в лишения и отговорно отгледахме и възпитахме децата си, а
сега, през третия, заслужено искаме
старините ни да са спокойни и хубави. Дай, Боже! Амин!”
Макар тиквите на семейство Иванови да са с големи размери, те са
далеч от световния рекорд за найтежка тиква. Върховото постижение
принадлежи на белгиеца Матиас Вилемайнс - 1190 кг. Рекордът е регистриран на 9 октомври 2016 г. и остава
ненадминат до ден днешен. Плодът
е толкова внушителен, че за транспортирането му е необходима подемна машина, а зад него могат да
се скрият не един или двама, а няколко човека.
иво ангелов
снимка: авторът
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Писмата

Подадена ръка

Семейство Попдимитрови – ерудираната личност Петър Попдимитров, вече на седемдесет и седем
години, съпругата му Ганка, дъщеря
им Анна, внуците Петя и Таньо – археолог, от двадесет години, с упоритост, търпение, постоянство и неотстъпчивост ратуват за запазване на
част от паметта на далечни времена за идните поколения в частен палеонтологичен музей в Чирпан. Музей, който е духовната характеристика на сем. Попдимитрови – хора с
чар, високонравствени, с доблестни
качества – трудолюбие, сърцатост,
благородство. За своя баща при откриване на музея Анна споделя: „Той
с проницателност, далновидност и
находчивост водеше нещата в найправилната им посока, твърдо отстояваше принципа „Тук са намерени, тук им е мястото” (за артефакти-

те). За майка си твърди: „Името Гемасвят посвещаваме на майка ми Ганка, защото майката е камъкът и опората на едно семейство и без нейната подкрепа това нямаше да се случи.” С думата ГЕМА (каменен свят)
се означава скъпоценен или полускъпоценен камък с изображение,
който служи за пръстен или печат.
Палеонтологичният музей „Гемасвят” е създаден и с подкрепата на
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Дълбок поклон, родолюбци!
личности „с управленски и
държавнически поглед на
полза роду”.
От рушаща се постройка
се изгражда нова, отговаряща на европейските изисквания за музейна сграда. Музей, в който на два
етажа са систематизирани артефакти от палеолита – най-ранния период от
каменната епоха. На първия етаж са подредени черепи на животни, живели
край Чирпан в оная далечна, преди милиони години,
епоха. На втория етаж са
съхранени артефакти отпреди 350 милиона години – от палеолита, неолита – втория период
от каменната ера, бронзовата епоха, трако-римски находки, намере-

ни в местността Карасура.
Значимото от тази част на музея е
и зъб на хоминид – най-старото доказателство в света на първите предчовеци, живели в района на Чирпан.
Тук са разположени платна на известни художници, част от богатата
колекция на семейството.
Според изследванията на българо-германски археолози градището
Карасура е било наследствено име-

ние на династията Комнини. Представени са овъглени семена от дребен
сорт бакла, пшеница, просо, грах и

др. Според Д. Николов те са от времето на единствените чирпанци,
отреагирали на въстанието, ръководено от Ивайло. Научната оценка от БАН, на учени от България и
Франция е, че колекцията съхранява останки със световно и наднационално значение, необходими
за науката. Сем. Попдимитрови отвориха врати към далечни светове
от всемира с естетически възглед
към миналото – артефакти, подредени с красота, изящество, изисканост, което е трудно да се опише.
То трябва да бъде видяно.
От музея се излиза със светлина в душата, пораждаща мисли
– стойностните хора сътворяват
стойностни дела за благото на всички.
Нанка ВРАЧЕВА, Чирпан

Те лекуват наранени души

Уважаеми редактори,
искам да споделя мнението си за едни добри хора,
при които попаднах. В село Оризово откриха рехабилитационен център, където ходя и аз. Колективът е от 4-5 души, които
се грижат за такива болни
като мен. Аз съм на 80 години, ходя с две канадки
и мислех, че ще ме погледнат с отвращение. Приятно бях изненадана, когато отидох в центъра, от
грижите и вниманието на
персонала спрямо мен. Те
не само работят за нашите
тела, но лекуват и наранените ни души. Няма по-сладко нещо от добрите дела и думи.
Колективът на центъра се състои от лекар рехабилитатор, медицинска сестра, хигиенист и шофьор. Всички те са като че ли дошли от друга планета. Не мога да се нарадвам на тези млади хора, чието поведение е балсам за тялото и душата ми.
Запряна Кобурова, с. Мирово, област Стара Загора

Съвети на психолога

Продължение от бр. 40
„Лечението“ за преодоляване на бездната в една връзка е доста лесно. Позволи на
любимия си да се наслаждава на живота
си. Когато мъжът се
наслаждава на живота си, той също така
ще разбере, че се нуждае от теб до себе си,
за да споделя радостите и постиженията
си. Тази свобода може да бъде гледането
на футболен мач, ремонтът на автомобила и дейностите, които
го връщат назад към
миналото и любимите му занимания. Така той ще се чувства
добре в собствената
си кожа и от живота
си, а в замяна ще иска да споделя повече
с теб и да бъде по-близо до теб.
Помисли за многото неща, които казваш,
правиш или чувстваш,
които могат да накарат твоя мъж да се
дистанцира емоционално. Изискваш ли

твърде много от него,
повтаряш ли му постоянно, че го обичаш или
че се нуждаеш от него?
Ти, както и всяка друга
жена, трябва да спреш
да му разкриваш всичките емоции в
живота си и да
се фокусираш само върху това да
му показваш колко много го обичаш. Това ще бъде много по-ценно за връзката
ви, отколкото да
го казваш на глас
през цялото време.
Ако например
мъжът ти заминава в командировка за няколко
дни, покажи му,
че го обичаш, като сложиш в куфара му нещо, което да му напомня за теб, докато го няма. Може
да е просто малка бележка с нарисувано сърчице и без думи
или изписано съобщение – просто скритото

Какво искат мъжете?!
послание за твоята любов, което твоят любим
ще открие по-късно. Да

ние във връзката ви, от
което той може да няма
нужда, не иска или ня-

се обаждаш на мъжа си
на всеки пет часа, за да
му кажеш, че го обичаш,
ще създаде напреже-

ма време да се ангажира, докато е зает с рабо-

тата си.
И така, какво можеш
да направиш, за да запазиш
връзката ви
жива?
З а пазването на
връзката ще
б ъ д е
много
по-лесно, отколкото преди си си
мислила. Като жена
ти постоянно работиш и
се грижиш за
нуждите на вашите взаимоотношения. Но е

много по-важно и ще
има по-голям ефект,
ако изразяваш любовта си чрез действия,
а не с думи. Направи му кафе сутринта
или пък му приготви
обяд – това ще е недвусмислен израз на
чувствата ти.
Разбери какво иска той от вашата
връзка. Отдели време, за да направиш
нещо за него, което знаеш, че обича и
ще оцени. Дори когато си вкъщи, се старай да изглеждаш
привлекателна за него, сложи си парфюм
или облечи нещо, което знаеш, че той харесва. Мъжът има
нужда да чувства, че
го обичаш, но не и да
го чува през цялото
време. Любовта е във
въздуха!
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Празникът на свети Иван Рилски
19 октомври
ги Скилица се изцелява чрез застъпничеството на светеца и това му
дава повод да състави
житие. За негова основа използва местни разкази и предания. Скилица съставя своята творба
до 1180 г. на гръцки език.
Интересно е, че гръцкият оригинал на житието
е загубен, но съществуват български, сръбски
и руски преводи.
Българският владетел
цар Петър изминава 450
Свети Иван Рилски
е най-почитаният български светец и отшелник, небесен закрилник
и покровител на българския народ. Роден
е в село Скрино, Дупнишко, вероятно през
876 г., и умира на 18
август 946 г.
Около 989 – 992 г.
неговите мощи са пренесени от цар Самуил
и тогавашния български патриарх ГерманГаврил в Средец. Това
става на 19 октомври
и оттогава този ден се
чества в негова памет.
Празникът се нарича

още Отчовден. Може би
защото светецът е завещал като истински баща
много съвети на своите
потомци.
През 13 в. мощите
на св. Иван Рилски са
тържествено пренесени в столицата Търново, това превръща култа към светеца в общобългарски.
През 12 в. е написано гръцкото житие на
св. Йоан Рилски. Негов
автор е Георги Скилица - висш византийски
чиновник. Изпратен е
за управител на Средецката област. Геор-
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Роден край

км от столицата Велики Преслав до Рила, за
да се срещне със светеца. Монахът обаче не
пожелава да го види.
Той приема донесените
плодове, но не и златото, което царят му предлага. Св. Йоан взима само една чаша за спомен
и се покланя отдалече
на царя.
Мощите на св. Йоан Рилски са пренасяни три пъти в Средец.
През 1183 г., по време на поредната унгарско-византийска война

Любопитно

Един от най-почитаните светци на Руската православна църква също се нарича св. Иван Рилски.
Светият праведен Йоан Кронщадски е роден на 19
октомври 1829 г. в семейството на беден псалт в село
Сура, Архангелска губерния. Прославен е през 1990 г.
от поместния събор на Руската православна църква.
Паметта му се чества на 20 декември, в третата неделя след Петдесетница в Събора на санктпетербургските светии и на 19 ноември в Събора на светиите
от Естонската земя. Паметта на светия праведен Йоан Кронщадски се отбелязва и в деня на неговия рожден и именен ден - 19 октомври. Кръстен е в чест на
св. Иван Рилски.
Руско село носи името му
Руският град в Курска област е основан преди десет века от български духовници. Те пренесли в него
част от нетленните мощи на Рилския чудотворец, а после нарекли града на негово име - Рилск. Впоследствие
нетленните мощи били изгубени.

унгарският крал Бела III
превзема Средец и отнася мощите в своята
столица Гран (днешен
Естергом). Местният римокатолически архиепископ заявява, че не
му е известен такъв светец, за което св. Иван
го наказва с онемяване.
След като се прекланя
пред мощехранителницата и иска прошка, говорът му се възстановява. Впечатлени и обезпокоени от това чудо,
през 1187 г. унгарците
връщат мощите на светеца в Средец.
През 1195 г. цар Иван
Асен I тържествено
пренася светите мощи

в столицата Търново.
През 1469 г., след като
получават разрешение
от султана, монасите от
Рилската обител пренасят мощите на светеца
от Велико Търново в
основания от него Рилски манастир, като отново преминават през
Средец.
На този ден се чества и денят на българския лекар по инициатива на Българския лекарски съюз, който избира за свой покровител Иван Рилски Чудотворец. Денят е празник на миньорите и на
Софийската духовна семинария.

Отеческо
завещание
Аз, смиреният и
грешният Иван, който не съм извършил
никакво добро на земята, когато дойдох
в тази Рилска пустиня, не намерих човек

зете от сребролюбивата змия, защото
сребролюбието е корен на всички злини.
Нито търсете да бъдете познати и обичани от земни царе и

Чудото на България
Една от най-значимите културни забележителности в страната ни, пазител на историческата памет и огнище на вярата, светата Рилска обител, векове наред е играла изключителна роля в българската история.
Манастирът е създаден през 30те години на Х в. на мястото на
старата постница в Рила планина. Многократно разрушаван и отново
възстановяван,
в наши дни той
е символ на духовността на нацията.
Създател на
манастира
е
първият български монах
отшелник, избрал пътя на аскетизма като начин за извисяване на духа, усъвършенстване и протест срещу потъпкването на истинското християнство. Почитан като
светец под името Иван Рилски,
той е една от най-значимите фигури на Средновековието.
През византийското робство
основаното от него братство
превръща манастира в опора
на българското народностно
съзнание.
През XIV в. протосеваст Хрельо Драговол, чието феодално
владение се е простирало в земите около р. Струма, превръща манастира в солидно укрепен, внушителен архитектурен
ансамбъл. Изградени са църква, жилищни сгради, отбрани-

телна кула, наречена Хрельова
кула, на последния етаж на която има малък параклис, богато
украсен със стенописи.
Осъзнавайки ясно ролята на
Рилската обител за сплотяването на народа и културното му израстване, много български владетели са демонстрирали офи-

циалната си подкрепа към манастира.
През ХIV век е щедро даряван
от българските владетели ИванАлександър и Иван Шишман, чиято дарствената грамота от 1378
година се пази и до днес. От това време е и пространното житие за св. Иван Рилски, написано от патриарх Евтимий. Светата обител достига своя апогей между XII и XIV век. Подемът
спира с идването на османските
нашественици.
През XV век манастирът многократно е нападан и разрушаван и само усилията на българското население от всички части на страната успяват да го възстановят. През Българското въз-

раждане манастирът разширява дейността си. Комплексът е
реконструиран с помощта на заможни българи. От началото на
ХІХ в. започва строителното обновяване и за половин век той
се превръща в паметник на найдобрите образци на Възраждането.
Поколения
строители, майстори и зографи
са вложили своя
труд, създавайки
истински шедьоври - стенописи,
дърворезба и каменна пластика.
Първото описание
на манастира и
най-ценните сведения за изграждането му през ХІХ
в. дава възрожденският просветител и духовен водач Неофит Рилски, който открива тук килийно училище.
Потвърждение за международното признание на историческата и културната стойност
на Рилския манастир е вписването му в Листата на световното
културно наследство през 1983
г., а ЮНЕСКО обявява целия комплекс за паметник на културата
със световно значение.
През 1991 г. с постановление
на Министерския съвет на Република България бе възстановен
монашеският статут на манастира и неговата автономия в рамките на Българската православна църква. Рилският манастир е
обявен за едно от чудесата на
страната ни.

Гробът на светеца
в нея, но само диви
зверове и непроходими дебри. Но благият
Бог съвсем не ме изостави, но като милосърден и човеколюбив
баща обилно задоволи всичките ми нужди.
Като предвиждам,
че наскоро ще настъпи краят на тукашния ми живот, намислих да ви оставя настоящето мое отеческо завещание, както и бащите по плът
оставят на своите
чеда земно наследие
от сребро и злато и
друго имущество, та
като поменувате вашия отец по Светия
Дух, да не забравите
и неговото завещание.
Преди всичко ви завещавам да пазите
светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие. Не се отклонявайте нито на дясно, нито на ляво, но
ходете по царския
път. Пазете се грижливо от светски увлечения и винаги помнете заради какво сте
излезли от света.
А най-много се па-

князе, нито се надявайте на тях. Не търсете първенство. Избирайте си наставници и си поставяйте началници, които Бог ви покаже, сиреч мъже, засвидетелствани от всички в
духовните деяния и
превъзхождащи всички по разум и духовното разсъждение.
Ако ли пък се намери някой измежду
вас, който сее плевели, раздори и други съблазни, такъв веднага
го отстранете, за да
не се обърне това на
разяждаща живеница.
Ръчната работа да
не бъде пренебрегва
от вас, но, прочее, в
ръцете ви да има работа, а молитвата:
“Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ме мене грешника” да бъде постоянно в устата ви, както и в ума ви – споменът за смъртта.
Аз, смиреният и
многогрешен Йоан,
първи жител на Рилската пустиня, подписвам със своята
ръка потвърждавам
гореписаното.
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Да бъдåм добри

От стр. 1
Благодарна съм
и признателна за
уважението и безрезервната любов.
Вървяла съм бавничко по своя път,
стъпка по стъпка и
никога не се взех
насериозно, не съм
се превъзнасяла,
няма и да го сторя.
Мислят ме за много
голяма, но не, хора,
аз съм просто вашата Гуна. Обичта човешка с нищо не се
измерва, с нищо не
се плаща.
- 50 години сте
вярна на българската народна песен. нито веднъж
не й изневерихте.
Чест и почитания!
- Навремето, когато нямаше много
изпълнители, Лепа
Брена тъкмо прохождаше. Не мина
много и тя се из-

вал нейния
режисьор
и решили
наше момиче да бъде като нея
у нас. Отказах, казах
си, че това би било
предателство към
мен самата,
към моята
идентичност, мироглед, светоусещане
и природа.
Показах, че
съм сериозен човек, който обича
това, което прави, и няма как да му изневери на
никаква цена. С днешна
дата казвам на внучките си, които, знаете, също са фолклорни изпълнителки, да имат образ,
идентичност, индивидуалност. Когато например получим покана за
частно парти, на което
да пеем, те не пеят нищо
извън фолклора, въпреки че някои от гостите
желаят. Не съм консервативна и бих им направила по-разчупен аранжимент на някоя песен,
но знам, че са верни на
фолклора и не биха приели подобно нещо.
- Да, внучките ви са
млади, красиви и много харесвани от публиката. Дали ще надминат вашия успех?
- Да, сигурна съм, че
ще го надминат. Аз знам
каква бях на техните години. На мен никой не

Фолклорната икона гуна иванова изпълнява автентични народни песни от всички области, а също така и авторски композиции на
фолклорна основа, предимно македонски, родопски, граовски, шопски
и тракийски. Солистка е на ансамбъл „граово”, Перник, в периода
1968-1983 г. След това става солистка на ансамбъла на Строителните войски, където се изявява до 2000 г. от 2001 г. тя е изпълнител
в каталога на музикалната компания „Diapason Records”. освен всичко това е и изтъкнат вокален педагог и художествен ръководител
на няколко детски и женски фолклорни формации в София и Перник.
на 30 октомври й предстои юбилеен концерт в зала 1 на ндк в
София - 50 години творческа дейност. на добър час!
спомнят, че преди години имаше много домове
на културата и оркестри
в тях с по няколко певци
и певици. Бях на хонорар и правехме по 1012 концерта на ден, особено по празнични дни
имахме много работа и
изяви. Аз съм македонка и желаех да пея македонски песни, но колегите ми също предпочитаха македонски и бях принудена да
изпълнявам
грао в ски.
После
реших
д а
с и
правя мои
п е с ни, голяма
част от които
днес са обсебени
от други. Трудности е
имало, важното е да ги
преодоляваш с респект
и почтено.
- с топъл глас и ча-

на сцената на „Пирин фолк” в Сандански
стреля нагоре буквално като фойерверк и все още ярко блести и като талант, и като име.
Точно тогава композитор и продуцент от „Балкантон”,
който вече не е между нас, ми правеше
аранжимент на песните, които тогава
издадох на плоча.
Изглеждах много
прилично и той ми
предложи да ме направят българската
Лепа Брена. Позна-

ми подаде ръка, напротив - слагаха ми прът в
колелата... Много трудности съм срещнала по
пътя си, не толкова в
личен, колкото в професионален план. Имала съм пререкания с
големи имена в музиката по повод изпълнение на някоя песен, която всъщност не е ничия, тя е народна и всеки може да я изпълнява
когато и където пожелае. Бях 20-годишна, когато бях в Перник, а някои вероятно добре си

ровна усмивка успявате да плените хората и извън сцената.
оставяте усещане за
доброта, човечност и
безкористно себераздаване. това не ви ли
изтощава?
- Аз съм човек, който
се раздава, но усетя ли,
че някой злоупотребява - тежко му и горко.
Ще го поставя на място така, че ще му държи
влага за цял живот, освен ако не е някой дебелокож. Вижте, като цяло
съм над нещата. С ма-

хленски клюки не се занимавам и ми е тъжно за
хората, които ги долюбват. Имам позната певица, помагала съм й, можеща жена беше, но си
отиде от този свят от завист - все някой й беше виновен за нещо. Сега наблюдавам подобно
поведение у някои мла-

шичката, милее, когато
чуе българска песен. Направи ми впечатление,
че на места българите
са единни и дори са си
създали помещения, в
които се събират, шият
си носии, забавляват се
типично по български,
почитат нашите празници. И забележете, на
това учат и децата си, а
именно да не забравят своите корени, макар и
д а
са

дал е ч
от тях.
Наскоро
бях поканена
да присъствам на
С талантливите си внучки паметно събитие в
чужбина. Всички поди хора, които се ядат сланици се бяха събраотвътре заради успехи- ли за първа копка на
те на другите, вмес- българска църква там,
то да се опитат да където занесох малко
покажат, че могат, българска пръст. Въпреда се учат. Унищо- ки коментираната деможителна е, разяж- графска криза България
даща е тази негатив- ще бъде там, където има
ност. Нима е толко- двама българи, без знава трудно да бъдем чение дали е в Евродобри?!
па или зад океана. Към
- наскоро се тези, които поддържат
върнахте от турне българкото там, където
извън пределите са – поклон, дълбок от
на родината. Хи- мен към вас!
ляди сънародни- вие сте родена по
ци търсят препи- вършитба - на 20 юли в
тание и по-добър
живот в чужбина.
след поредицата ви от концерти
там разбрахте ли дали българите все още
жадуват за автентичен фолклор?
- За две години кръстосах цели четири континента. Гостувах на
различните места и по
покана на македонци, и
по покана на българи. петричкото селце БоДа, извън пределите на городица, под знака
България българинът на често инатливия, но
е много повече бълга- пък винаги справедрин, жадуващ за роди- лив рак. кой или какво
на, бит и традиции. Има обаче ви кара да праи такива, на които сякаш вите компромис, пресне им пука, но на чита- качайки убеждения и
вия човек му трепва ду- принципи?

17.X. - 23.X.2018 г.
- Има една приказка: „Неразбран дойдох
на този свят, неразбран
и ще си отида!” Много
компромиси съм направила. Близките ми
понякога дори се нервират и все ми казват:
„Ти докога ще посрещаш нещата с усмивка?” Но защо ми е да
се конфронтирам? Със
съпруга ми, Бог да го
прости, не съм проявявала компромиси
просто защото живеехме в пълна хармония. На всекиго пожелавам тази благодат,
която имах аз в съжителството си с него. За
жалост бе за кратко.
Аз съм певица благодарение на моя съпруг.
Той търпеливо ме чакаше до посред нощите,
за да ме откара у дома,
грижеше се за мен. До
седмия месец на бременността ми бях по
сцените и на турнета.
Детето ни бе на три месеца, когато отново бях
на сцената, пътувахме
тримата навсякъде.
- Много тежки моменти сте понесли.
- Мъката всеки сам
си я изживява. Когато
трябваше да излезе общият ни албум с дует
Ива и Велислава Костадинови - моите внучки,
имахме идея за друго
наименование, но го
озаглавихме „Зайди,
зайди, ясно слънце”,
защото съдбата отново ни попари. В семейството имахме тежки
загуби.
- Благодарим ви,
гуна, че ни помагате
да бъдем по-добри и
да се гордеем, че сме
българи!
- Благодаря за поканата ви за това интервю! Заповядайте на
концерта ми на 30 октомври в зала 1 на НДК.
Нека сме здрави, нека
устояваме на житейските бури. Аз съм човек на години, но точно
като вчера помня ценни думи, казани ми в
моето детство: „Може
и да не е лесно, но ще
мине и това!”
- Благодаря ви и за
споделеното, за хуба-

вия енергиен заряд,
който ми предадохте!
Честит 50-годишен
творчески юбилей от
целия редакционен
екип на вестник „Пенсионери”!
въпросите зададе
иво ангелов

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Щастието, което тя никога не достига
всички времена, но така и не успява да усети вкуса на големия
си успех.
В последните години от земния си път

те”. Въпреки че връзката им е щастлива и
романтична, тя приключва след няколко спонтанни аборта, приемане на много сънотворни,
може би и заради твърде свободолюбивия
дух на актрисата. Раздялата им
оставя болезнен
отпечатък върху драматурга и
години след нея
той продължава
да чувства огорчение и създава
персонажи, наподобяващи бившата му половинка. В медиВосъчните фигури на Мерилин и Кенеди
ите многократно се появяват
изпитва сериозни за- твърдения за интимТрудно запомня дори и
труднения по време ни отношения межнай-кратките реплики,
на снимачния процес ду Мерилин Монро
заради което във филрелестната Нор- 11 г., е била изнасилена филма „Нещо тряб- и президента Джон
ма „Някои го предпома Джийн Мор- на. Красавицата намива да се случи”. Мери- Кенеди.
читат горещо” се натенсън, която ра изход от травмиралин е отстранена
Дали заради 30светът познава под щите събития в живоот проекта, тъй те си аборта, трудУважаеми читателки,
псевдонима Мерилин та си и успява да накато в продълже- ностите в кариераАко искате да сте винаги инМонро, е родена на 1 мери спасение от доние на дълго вре- та, спомените от тежформирани за света на жениюни 1926 г. в Лос Ан- ма за сираци, като се
ме тя закъснява кото си детство или
те, за любовните истории на
желис в бедно семей- омъжва за девет годиза снимки, а чес- многото разочароваизвестни личности, да сте виство и един от факто- ни по-възрастния от
то пъти дори и ния в любовта обинаги красиви или се интересуварите, които бележат нея търговец Джими
не отива. Според чаната актриса, обяте от рецептите за кулинаркраткия й, но вълну- Дохърти. Младоженматериал на „Ню вена за най-големия
ни изкушения, абонирайте се
ващ живот, е тежкото ците заживяват във
Йорк таймс” при- секссимвол на всичй детство. Тя не по- Ван Найс, където Меза вестник „Пенсионери”! Абочината за отсъст- ки времена, прекарзнава баща си, а май- рилин започва рабовието й от сни- ва значителна част от
нирайте и вашите приятелки!
ка й – Гладис, страда та във фабрика за бомачната площад- времето си нещастна
Каталожен №552
от тежки психически еприпаси. Малко пока е заболяване. в психиатрични клипроблеми. И дори ня- късно красотата и хаСамо четири дни ники. Развива и завиколко пъти прави опит рактерната й женстве- големия екран и от ко- лага да повтори „Аз
преди трагичния 5 ав- симост към успокоида задуши Мерилин с ност са забелязани от риците на списанията, съм Шугър” в 47 дубъгуст през 1962 г. тя от- телни и сънотворни.
възглавница. Бъдеща- фотографа, нает да за- а името й е свързвано ла. Заради притеснениново е наета за роля- Може би цената на
та велика актриса е снема работещите же- с много заможни мъже. ята и вечните съмнета си във филма. И въ- успеха, красивите тоотгледана от приемни ни във фабриката, и Благодарение на жен- ния в себе си Мерилин
преки че животът на алети, животът сред
семейства и известно от този момент живо- ствения си глас, неза- Монро често страда от
прелестната млада да- лукс и обожание от
време пребивава в си- тът на забележителна- бравимата си усмивка хронична умора и прима през по-голямата страна на най-заберопиталище.
та дама се преобръща. и зашеметяващите си дружаващите я здравоси част е бляскав и ся- лежителните госпоГодини след каНорма започва ус- извивки тя е сред най- словни проблеми. Млакаш обсипан от щаст- да са щастието, което придобива светов- пешна кариера на мо- известните и предпо- дата актриса получава
ливи моменти, всъщ- то Мерилин Монро
на популярност, Мон- дел и променя името читани актриси в Холи- много отличия и опност в личен план Ме- така и не достига. И
ро разкрива, че малко си на Мерилин Мон- вуд, но всъщност нико- ределено е сред найрилин преживява без- въпреки че почти нислед като е навършила ро малко преди да на- га не е получавала ви- обичаните артисти на
брой разочарования и кога не е била сама,
30 аборта.
тя се самоубива, заоЛ е г е н д а р н а т а биколена единствено
блондинка
сключ- от тишината, поглъва низ от неуспеш- щайки цяла опаковни бракове и има ка сънотворни в легромантични отноше- лото си. Светът науния с едни от най- чава трагичната ноЕлегантна и изискана, икона
Истинската жена – това е
забележителните мъ- вина едва след като
ум, обаяние, доброта и чувство
на женствеността и стиже за времето й – психиатърът й намиза хумор. Същото очаквам и от
ла, Катрин Деньов е приФранк Синатра, Мар- ра безжизненото тямъжете.
зната за една от гранд далон Брандо, Ив Мон- ло в нейния дом.
Мъжете са добри хора, но
мите на френското кино.
Погребана е три
тан и театралния режените притежават магия.
Днес 74-годишната Деньов
дни
след смъртта си в
жисьор
Елия
Казан.
Аз съм майка, а една майка
все още се снима, наслаждаМоже би най-голяма- любимата зелена рокникога
не
може
да
бъде
самотна.
ва се на живота и голямота любов на Мери- ля на Емилио Пучи в
Днес киноиндустрията е
то си семейство. И осталин остава Артър Ми- ковчег „Кадилак”, койтясно свързана с модата и акрява красиво.Вижте някои
лър – третият съпруг то е най-скъпият за
трисите,
които
дефилират
по
от най-вдъхновяващите й
на холивудската звез- времето си.
червения
килим,
трябва
да
примисли за живота, брака и
Любопитен факт е,
да. Това е най-дълго
личат на супермодели. Като че
женствеността:
продължилият съюз че независимо от слали се загуби индивидуалността
Не се страхувайте от остаряза Мерилин Монро. вата си на жена с мно– всички са еднакви като кукването. Всяка възраст има своята
Бракът им трае пет го неуспешни връзки
ли Барби. Аз никога не съм се
прелест.
години и както дру- и фриволно поведедоближавала до стандартите за
Красотата е най-необходимогите мъже в живота ние, вторият й съпруг
красота на моделите, които днес
то нещо на света и в същото врей Артър изпитва сил- Джо Димаджо продълсе пропагандират в света на киме – най-излишното. За мен най- ви обстоятелства дори и за 15 минуно желание да я за- жава да оставя всяка
ното. Никога не съм била преценното в един човек е смесицата ти. Пия много вода и се опитвам да калено слаба. Обичам да завършкриля и да й помага, година червени рози
от чувственост и индивидуалност.
дори написва роля на гроба й в продълне се излагам на слънце. Не се ли- вам деня с хубава вечеря и чаша
Спасяват ме три неща – вода- шавам от храна и обичам да готвя. бургундско.
специално за нея за жение на цели 20 гота, сънят и, разбира се, любовта. Спя
филма „Неудачници- дини.
Не забравяйте, че най-добрият
Не се смятам за много красимного – не по-малко от 8 часа. Мо- ва жена. Аз съм просто жена, коя- начин да запазите любовта на един
га да заспя навсякъде, при всякак- то изглежда добре, и то невинаги.
Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА
мъж е да не се омъжвате за него.

П

прави дебюта си в киното. Скоро русокосата красавица се отдава напълно на своята работа, а любовният й живот остава на
заден план, заради което едва четири години след сватбата си с
Джими Дохърти двамата се развеждат. Няколко месеца по-късно –
през 1946 г., тя подписва първия си договор с
филмова компания, но
кариерата й на актриса започва през 50-те.
Едно от първите
участия, което й носи
слава, е малката й роля в драмата „Асфалтовата джунгла”. Покъсно печели одобрението на критиката с
появата си във филма
„Всичко за Ева”, където играе Клаудия Касуел. През следващите
години Мерилин Монро грее все по-ярко от

соко заплащане за труда си. Мерилин често
е обземана от съмнения в актьорските си
заложби и страда от
тежка сценична треска.

Икона на женствеността
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ÄÞËßта – злаòíаòа ÿáúлка íа еñеíòа
По времето на великия цар Соломон е имало
специален закон, според който младоженците е
трябвало да ядат дюля в деня на сватбата си, за
да имат щастлив брачен живот. Знаменитата
златна ябълка, подарена от Парис на богинята
афродита, според някои източници не е ябълка, а
именно дюля. доказано е, че по това време в троя
не са се отглеждали ябълки, което кара историците да смятат, че дюлята е "ябълката на раздора" между трите най-красиви богини - афродита, хера и атина.
дюлята е популярна в мароканската, персийската, румънската и изобщо тукашната балканска кухня. добавянето на дюли към яхнии с месо

Åñеííа ñалаòа ñúñ ñоñ
Продукти: 2 ч. ч. зелена салата, половин
глава карфиол на розички, 4 с. л. тиквени
семки, 4 с. л. сос винегрет, 1 с. л. пюре от печени дюли, 200 г печена тиква, 1 ч. л.
куркурма, 1/2 ч. л.
черен пипер, 1 с.
л. зехтин
Приготвяне:
Задушете на пара карфиола за 5
минути. Загрейте голям тиган на котлона с
1 с. л. зехтин, добавете
куркурмата и черния
пипер. Гответе 2 минути, докато подправките разгърнат аромата
си. Прибавете задуше-

ния карфиол и гответе
още 5 минути до златисто. Отстранете на-

страна
и оставете карфиола
да изстине. В малък
тиган запечете семките за 1-2 минути до зла-

тисто. Отстранете и оставете настрана да изстинат. В купа смесете
4 с. л. сос винегрет, добавете пюрето от дюля и разбъркайте
до хомогенна
смес. Измийте
зелената салата, нарежете на едро
и подредете
върху чиния
за сервиране.
Отгоре подредете карфиола. Залейте с винегрета и поръсете семките. Украсете
с изпечената тиква и
сервирайте. По желание може да поръсите с пармезан.

или като добавка на печени меса е изключително разпространено.
наричана е "melimelum" от римляните, което означава "медена ябълка", защото плодът е бил слаган в мед за направата
на конфитюри. Португалците наричат дюлята
"marmelo" и се наслаждават на направения от нея
мармалад. гръците й дават името "сydonia", което става "cotogna" в италия и "coing" във Франция. най-големи почитатели на дюлята обаче си
остават турците.
но да надникнем в старите тефтери с кулинарни рецепти, където дюлята е една от съставките на основни ястия и десерти.

Ñалаòа ñ ÿáúлки, крóøи
и ñóøеíи ÷ереøи
Продукти: 250 г (1 малка) дюля, 140 г (1 средна)
круша, 1 средна сладка
ябълка, 2 с. л. сушени череши или стафиди, 1 с. л.
мед, сокът на половин лимон, 1/2 ч. л. канела
Приготвяне: Сокът от
лимона се изцежда в купа за салата. Плодовете
се измиват и се почистват, дюлята се почиства от външния мъх. Използвайте узрели, изцяло
жълти плодове, които са
по-сочни и по-подходящи
за сурова консумация. Настъргват се на едно ренде и се смесват с лимоновия сок след всеки на-

стърган плод, за да се избегне бързото им потъмняване. Добавят се сушените череши или стафиди,
които може предварително да се накиснат във во-

Ñóпа ñ öелиíа
Продукти: 1/4 глава целина, 2
дюли, 2 картофа, 2 стръка праз (бялата част), 2 скилидки чесън, 2 глави лук, 1 л пилешки бульон, 50 мл
зехтин, 300 г кисело мляко, сол на
вкус, 100 г краве масло, 1–2 ч. л.
арабска подправка „Рас ел ханут“
Приготвяне: Лукът, празът, чесънът и целината се белят и се нарязват на ситно, след което се запържват в зехтина, докато запо-

да за минимум 30
минути.
Салатата е
подходяща за сутрешна
или следобедна закуска. Единственият
й естетически недостатък е, че
колкото и лимонов сок
да сложите, длюлите потъмняват много и намаляват външата й привлекателност.

Ñóпа

чнат
да се
карамелизират.
Тогава
се добавят обелените и нарязани на
ситно картофи и дюли. Налива се
бульонът и се вари, докато дюлите и зеленчуците омекнат. Приба-

вя се киселото
мляко, посолява се, пюрира се
и се прецежда.
Маслото се
сгорещява в тиган, добавя се
подправката „Рас ел ханут“, разбърква се и съдът се дръпва от
огъня. Супата се сервира с овкусеното масло.

Продукти: 100 г дюли, 10 г олио, 1 ч. л.
брашно, 1 ч. л. доматено пюре, 50 г лук, 10 г захар, червен пипер, черен пипер, канела, сол
Приготвяне: Лукът се нарязва на дребно
и се запържва, прибавя се и брашното. След

Ìеñо ñ карòоôи и маñлиíи
Продукти: 1 кг свинско месо, 4-5 с. л. олио,
2 моркова, 1 глава кромид, 1 ч. л. червен пипер, 2 с. л. доматено пюре, 4-5 картофа, 1-2 дюли,
6-8 маслини, 4-5 с. л. нарязани на ситно домати,
2 с. л. брашно, 1 ч. ч. вино, сол и млян черен пипер на вкус
Приготвяне: Нареже-

те месото на порции и
ги запържете за кратко
в част от олиото, загря-

то в тиган на силен огън. В друг
съд сложете нарязаните лук и
моркови и ги запържете в останалото олиото.
Добавете месото, червения пипер и доматеното пюре.
Сипете толкова топла вода, колкото да покрие ме-

сото. След това добавете нарязаните картофи и
дюли, маслините без костилки и нарязаните домати. Поръсете с брашното, размито в малко студена вода, сипете виното
и малко топла вода, за да
се покрие ястието, овкусете със солта и черния
пипер и оставете да къкри на бавен огън.

Ïúлíеíи äþли ñ пилеøко

Ìаíаñòирñка ÿõíиÿ

Продукти: 2 глави кромид, 2 с.
л. олио, 400 г дюли, 4-5 картофа, 2
с. л. лимонов сок, щипка червен пипер, сол на вкус, 1 ч. л. захар
Приготвяне: Кромидът се обелва и се нарязва на ситно. Сипва се

в загрятото олио и се задушава.
Дюлите се почистват от семенниците, нарязват се на кубчета
и се напръскват с лимоновия
сок, за да не потъмнеят. След
това се слагат в тенджерата при
кромида и яхнията се подправя
с червения пипер и солта. След
10 минути се прибавят обелените и нарязани на филийки картофи. Поръсва се със захарта и
се налива гореща вода, колкото
да ги покрие. Яхнията се вари на
тих огън до готовност.
Препоръка: За повече вкус и
плътност прибавете към ястието
и кафеена чашка ориз.

като стане златисто, се слага доматеното пюре, а след това и червеният пипер. Разбърква
се. Налива се хладка вода. Когато сосът заври,
се пускат нарязаните на дълго резени от дюля. Слага се сол и захар. Прибавя се и канела
за по-добър вкус.
Супата ври, докато остане само на мазнина. Поднася се студена.

Продукти: 8 дюли,
500 г пилешко филе, 1
глава кромид лук, 5 с. л.
олио, бял пипер, канела,

2 жълтъка
Приготвяне: Дюлите се измиват и се
бланшират. Отрязва
се капаче при дръжката и се издълбава
вътрешността им,
като страните се
оставят с дебелина
около 1 см.
Месото се нарязва на много ситно и
се запържва заедно
със ситно нарязания лук
в олиото.
Посолява се, поръсСтраницата подготви

ва се с бял пипер и щипка канела и с получената смес се пълнят дюлите, след което се покриват с капачетата и се нареждат в плитка широка
тенджера.
Заливат се с гореща
вода, без да се покриват
с нея, и ястието се вари на
тих огън, докато омекнат.
Остатъкът от течността в
тенджерата се застройва
с жълтъците и с получения сос се заливат дюлите при поднасяне.
Наталия ГЕНАДИЕВА

17.X. - 23.X.2018 г.
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Сред цветята

11

тайните на стайните растения

ÁÐÎÌÅËÈß – ãîñòåíêàòà îò Àìàçîíêà
Тъй като в градината вече няма цъфтящи
растения, а част от
тях сме прибрали у дома, време е да обърнем
повече внимание на грижите за стайните цветя. Едно много красиво
и екзотично растение е
бромелията - внушаваща усещане за царствено великолепие, която
навлиза в нашия бит. Много любители
на екзотиката отнасят
у дома си саксии с прекрасни бромелии,
но немалко
от тях изживяват разочарования.
За да запазим първичната красота на тези чуждоземни цветя, трябва
да познаваме техните
тайни.
Естественото разпространение на бромелиите е в Южна Америка, предимно джунг-

лите в басейна на р. Амазонка, но се срещат и в
саваните.
В родината си те растат на почвата, по пясъците, по дърветата,
скалите и даже на телеграфните стълбове. Повечето от тях са епифитни, т. е. прикрепват се
по дърветата, без да са

паразити.
Гостенките от влажния тропик вриезеи,
криптантуси, някои видове нидулариуми нямат ярко изразен период на покой и през цялата година се нуждаят
от висока температу-

ра (лятото 23-25 градуса, зимата 18-22 и в никакъв случай по-ниска
от 13 градуса). За тях е
добре, ако се затоплят
отдолу (под саксията).
През пролетта и лятото
се поливат обилно и редовно се оросяват. Когато е много горещо, това става по няколко пъти през деня. През зимата се поливат много
внимателно,
винаги при
температура, не по-ниска от 18°С.
Растенията от тази
група предпочитат светли места, но
през лятото е
необходимо да се предпазват от преки слънчеви лъчи.

Кои са те:

вриезеа сплендес
(Vriesea splendes)
В своята родина
(Централна и Южна

Америка) тя се среща
като епифитно и наземно растение. У нас
вриезеа се отглежда
успешно в домашни
условия.

нидулариум
иноцентий
(Nidularium innocenti)
Наименованието й
произхожда от латинската дума за гнездо
nidus и е свързано с
формата на листната
розетка, която наподобява гнездо. Във влажните тропически гори
на Бразилия и Мексико
тя е епифитно или наземно растение с многобройни дълги от 20
до 60 см тъмнозелени
отгоре и тъмночервени отдолу листа с меки бодлички по края с
червен оттенък. Съцветието се състои от много бели цветчета, всяко
от които е разположено дълбоко в пазвите
на едри, яркочервени
по края и кафяви при
основната листа. Цъфти от юни до декември.

Н и дулариумът
е светлолюбив и
топл о л ю - бив, изисква температурата през зимата
да не спада под
15°С.

криптантус
(Cryptanthus)
Това е род от красиви безстъблени бромелиеви растения от
Бразилия и Гвиана, чиито листни розетки се
отличават с разнообразен рисунък. Отглеждат
се при температура 1820°С на рехава почва (за
епифити) в малки съдове.
Всички видове криптантуси са подходящи
за отглеждане в домашни условия. С малките си
размери се разполагат
успешно в композиции
с други растения.

Бромелиевите не се
нуждаят
от ежегодн о пресаждане. Достатъчно е
то да се извършва веднъж на 2-3
години. При засаждането не се
притиска почвата
около корените, а растенията се закрепват
с пръчица. Поливат се
внимателно, за да не
се измъкнат. След пресаждането редовно се
оросяват.
Всички бромелиеви
растения без изключение се нуждаят от
проветрение, но без
да се допуска течение.
Най-често се практикува вегетативното размножаване чрез отделяне на образувалите
се издънки от майчи-

Êîãà äà áåðåì ìóøìóëèòå Åñåííè ãðèæè
Кога е дошло времето да се оберат мушмулите много трудно може да се установи по външния вид
на плодовете. Един
от най-важните показатели за настъпването на подходящия
момент за брането е
много лесното отделяне на мушмулата
от клонката.
Сезонът, когато се
берат мушмулите е
втората половина на
октовмри до началото на ноември месец,
когато вече са започнали да падат и пър-

вите есенни слани.
не бързайте с брането им, защ о т о
прека-

л е но рано обраните
плодове омекват мно-

го трудно и съответно са с доста по-лошо
качество и
вкус.

Друг
показател
за зрелостта на му-

шмулите е омекването на плодовете. Трябва да се берат много внимателно, защото се набиват и стават
негодни за консумация. Това, че вече мушмулите са обрани, не
означава, че те са годни за консумация. Те
могат да се ядат едва
когато омекнат добре
– в противен случай
са тръпчиви и неприятни на вкус.
Мушмулите са изключително богати
на минерални соли,
пектин, захари и витамини.

Октомври е подходящ за прибиране на
мушкатата, карамфилите и фуксията и за
подготовката им за зимния покой. Изберете помещение, в което има
повече светлина и свеж
въздух.
Спрете
поливането.
Д о
края
на
октомври подхранвайте
почвата с подходящи почвени
смеси и торове. Така „имунизирате“ расте-

ÇÀÄÀ×ÊÈ Â ÃÐÀÄÈÍÀÒÀ
октомври е месецът, в който се извършват последните мероприятия в градината. време е за засаждане, прекопаване, подрязване, торене, поливане и още
един куп задачки, които ще помогнат на
растенията да преживеят безпроблемно
зимата и да се развият максимално бързо на следващата пролет.
ШУМата, нападала върху тревата, е
препоръчително да бъде събрана и изгорена (най-вече тази под плодните дръвчета), за да се унищожат яйцата на вредителите, които ще се излюпят напролет.
окосете тревата още веднъж и не забравяйте да я полеете.
важно е до първите студени дни да се
полеят обилно всички растения и най-вече иглолистните. това им осигурява подобро прекарване на зимния период. Потоплолюбивите видове е хубаво да се увият с полиетилен (напр. стъблото на албицията, някои по-млади магнолии и др.)
или да се покрият донякъде надземните
части с мулч.

Храстите с По-раЗПерени клонки
трябва да се привържат към основата на
стъблото, за да се предпазят от тежкия и
мокър сняг, който често ги пречупва. към
колчета се привързват всички фиданки и
млади храсти, които искате да изправите и да приведете към правилен растеж.
вреМе е Да ПриБереМ и нестУДоУстойЧивите лУковиЧни и грУДкови
растениЯ – канна, гергина, гладиола и
други. изрязваме всички листа, които вече би трябвало да са пожълтели, и прибераме грудките на тъмно, проветриво
и хладно място.
МногогоДиШните ЦветЯ Покрийте
с ШУМа и клонки. Преди това можете
да облагородите малко почвата, ако тя е
с неподходяща структура. ако е по-глинеста, добавете пясък и торф към нея, за
да се подобри въздухообменът и да не
се задържа излишна влага. ако е камениста, прекопайте я и с гребло премахнете до колкото е възможно повечето от
камъните.

торенето ПреЗ есента също е изключително важно за правилното развитие на
растенията. най-добре е да се внесат комбинирани торове, като нормата е около 6-7 кг
на дърво, 3-5 кг на храст и 5-7 кг на метър
жив плет. За многогодишните цветя е нужен
около 0,5-1 кг на цвете. За тревата е необходим повече азот, затова подберете такъв
тип тор за нея.

нията срещу евентуални заболявания през
есента.
През есента мислете и за пролетта, колкото и далечна да изглежда тя. Сега е моментът да засадите
луковици на някои
пролетни цветя.
цветя
Ако изберете
раноцъфтящи
в и дове
зюмб ю ли или
л а л е та, те
ще красят дома ви дори през
зимата. Осигурете им
подходящи условия
- дръжте саксиите на
тъмно и прохладно
място, без да ги поливате, като внимавате
да не измръзнат луковиците. След 2-3 месеца ще си имате пролетни цветя, докато навън
още вали сняг.
Приберете всички
сандъчета и саксии,
които са застрашени
от настъпилото захлаждане. В списъка влизат палмите, кактусите, цитрусовите дръвчета. Преди да ги внесете обратно вкъщи,
се убедете, че растенията са здрави, без
заболели части и без
паразити.
Страницата подготви
Уляна пеТКОВА
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Защо е важна държавата

Голямата битка на
предстоящите евроизбори ще бъде между защитниците на
държавата и наднационалните либерални
елити. Това е изключително важно противопоставяне и от резултата как то ще завърши зависи съдбата на
обикновените хора, тоест на всички нас. Тези,
които се трудим всеки
ден, а не живеем от финансови транзакции и

наследства, трябва да
решим кого да подкрепим. Дали онези политически сили, които искат по-силна държава,
или другите, които настояват функциите на
държавата да отпадат
и да се засилва ролята на наднационалните институции.
В противопоставянето между защитниците на държавността
и феновете на наднационалните институции

ние, хората на
наемния труд,
трябва да изберем първите. Защо? Защото
само
държавата е
тази, която би
могла да осигури достоен живот на
гражданите
си. Да им даде качествено образование и достъпно здравеопазване. Нито либералите
ще направят това, нито онова така и останало неизяснено понятие "гражданско общество" ще ни помогне, нито глобалистите ще направят живота ни по-добър. Всички
те обслужват статуквото. Единствено държавата с нейните институции и нейните механизми би могла да държи

Трибуна

под контрол все по-голямата алчност на бизнес империите.
Днешните политически елити се грижат
основно за печалбите
на мултинационалните
компании. А растежът
на тези печалби е възможен благодарение
засилването на експлоатацията на работещите хора. Колкото по-голяма е експлоатацията,
толкова по-големи са
сумите в сметките на капиталистите. Днешните
глобални елити всъщност са едно тясно преплетено кълбо на политици и капиталисти. Последна грижа са им интересите на нормалните хора на труда. Това
наднационално статукво може да бъде разбито единствено от политически сили, които защитават националната
държава.
Ето това е големият
залог на предстоящите евроизбори.
Петър ВОЛГИН

17.X. - 23.X.2018 г.

„Концлагерът”
София
Месеци наред софиянци и гостите на столицата живеят като в концентрационен лагер. Градът
е опасан с огради, телове, ленти, ровове и пр. Но
както обикновено при нас външният облик рядко
съответства на същността. Зад оградите на „лагерите“ хора извършват тежък физически труд, а отвън се разхожда някой и друг охранител. В оградените пространства или няма никой, или дваматрима се подпират на лопатите.
Тълпите от хора са извън огражденията и се лутат в този изкуствено, но с определена цел създаден лабиринт. Отвратителната ситуация в града,
съзнателно създадена от общината, има два финансови аспекта. И двата са с подобаващ „аромат“.
До края на годината явно има останали за „ус-

Помните ли?

От глад не сме умирали

„Гледам снимките на безплатните закуски в училищата, чета дискусиите из интернет и съм просто ужасена. Искам
да споделя моето мнение за храненето на децата преди години
и сега“, пише ни нашата читателка Дора Ганчева от Бургас.
Непрекъснато у младите се насажда твърдението, че по време на
социализма не е имало чипс, енергийни напитки, шоколадови яйца,
кроасани, хамбургери и буквално
сме умирали от глад. Да. Нямаше ги
тези боклуци. Казвам „боклуци“, защото всеки знае какво съдържат и
как тровят хората.
Но от глад не сме умирали. Не зная дали едно
съвременно дете познава
дъха на истинския хляб с
препечена коричка. А не
на земелите, които идват
замразени от чужбина и
се пекат в супермаркетите. Този дъх на хляб беше
незаменим. И не, не сме го
мирисали само. Ядяхме го
с истинско овче или краве сирене, които се продаваха навсякъде. Мажеха ни филии с истинско масло – от онова, което сега не
може никъде да се намери. Върху
него слагаха дебел пласт мармалад или сладко. В магазините имаше всякакви сладка, но бабите ни
правеха домашни. От смокини, от
малини, от къпини, от череши, от
праскови и дюли, даже и от портокалови кори.
И ако днешните младежи мислят, че сме яли само хляб, бъркат. Вкъщи винаги имаше готвено.
Бабите ни се пенсионираха на 55
години и ни гледаха и все се въртяха пред печката. Оттам идваха ухания на пилешка супа, на страхотна
бобена чорба, на супа от киселец и
лапад с много масло и настъргано
сирене, на телешка яхния, на пържени картофки, на кюфтета от пържена кайма, на пълнени чушки или
сарми, на качамак с масло и сирене, на пържени филийки, на пилеш-

ка каша и всякакви вкуснотийки.
А като започнеше сезонът на рибата, целият квартал ухаеше. Печена, пържена, на фурна, плакия… Аз
не обичах риба и нашите много ми
се караха. Плашеха ме, че ще ми се
изкривят костите и ще станат чупливи. За нещастие това се случи,
но не зная дали е заради рибата.
В ранното ми детство по улицата
минаваше първо млекарят и продаваше мляко направо от гюмовете. Ходехме с порцеланови купи,
а той ни го слагаше с черпак. Нямаше страх от отравяне, никой не
проверяваше хигиената. Едно гъ-

сто мляко с каймак отгоре, ядяхме,
та ушите ни плющяха. Купувахме
дини с чували. Бяха по-малки, но
много вкусни.
Често чета, че не сме знаели какво значи колбас, понеже магазините били празни. Щандовете се оголиха едва през 1988/89 г. Дотогава
си имаше и кренвирши, и салами,
шпековият „Бургас“ нямаше нищо
общо с ментето, което продават сега, телешкият беше от телешко и се
топеше в устата. Имаше и луканки,
суджук, наше производство обаче.
Не като сега със завъртени имена и
хиляди овкусители и подобрители.
И сладки също имаше. Колкото си
поискате. Щандовете на сладкарниците бяха отрупани от пасти –
„Дънер“, „Тунелче“, „Ежко-Бежко“,
парфе, „Цвете“, „Роза“, „Шоколадка“ и не мога просто да си спомня
всички. Имаше сиропирани сладкиши – огромен избор. Саралии,
кадаиф, реване, охлювчета, бакла-

ва, арменски сладки с бадеми, сухи сладки всякакви видове, банички, милинки, тутманици, софиянки,
рогчета - каквото ти душа поиска.
Вкъщи бабите ни също печаха
сладки и кексове през ден и си разменяха рецепти. Баницата на моята
баба беше най-хубава, а от бисквитената й торта с какао и масло направо си облизвахме пръстите. Нямаше „Орео“, имаше чаени бисквити, нямаше сегашните сладки с палмово масло, имаше „Детска закуска“, „Анелия“, халва с какао, какаови
кремчета. Нямаше шоколади „Милка“, но имаше „Крава“, „Фин млечен“, „Кума Лиса“ и различни десертчета, които се топяха в устата:.
„чайки“, „байкалчета“,
сухи пасти, фъстъковки, ореховки, сусамки.
Не мога да изброя
всичко. Но който е на
моята възраст ще потвърди, че тези неща
се продаваха навсякъде и струваха стотинки.
Ужасена съм, когато моите внуци ме питат какво съм яла по
време на социализма. А аз да изброявам подробно, пък те да клатят недоверчиво глави.
Сега подменят историята. Промиват мозъци. И докато моите
внуци все пак виждат как им правя сладките на моята баба, виждат
снимките ми като дете, здраво и усмихнато, техните внуци тотално ще
бъдат със заличена памет. Периодът, в който се тъпчехме до пръсване с истинска и вкусна храна, ще остане като най-черният в историята
ни. А ние няма да сме живи да обясняваме, че не е било така. Кой иска да ни остави без спомени? Кой
иска да ни смачка и да забравим,
че сме народ с 1300-годишна история? Заличителите на България
пръскат милиони, за да ни обезличат. Да станем хора без лица, хора
без минало, хора без достойнство,
хора без корени. Безродници.
Ще им позволим ли?

вояване“ средства. И ето – обявяват се обществени поръчки, спечелени от „наши“ фирми, които не
разполагат нито с достатъчно работна ръка, нито
с техника за тяхното едновременно изпълнение.
Един обект се разкопава, после хората и техниката се местят на следващата разкопка и т. н. Сроковете, където има обявени, ще бъдат удължавани
и… забравени. Спомня ли си някой какъв беше
срокът за завършване на ул. „Граф Игнатиев“? А
някои официални срокове са с продължителност
за изграждане на нов квартал. Важното е, че парите са разпределени и комисионите прибрани.
Болезнено е друго. Че се ремонтират обекти главно в централната част на града, които не
се нуждаят от спешен ремонт. В същото време в
кварталите няма тротоари, улици дори. Но са разкопани всички централни градини и някои улици.
Тяхното състояние бе за завиждане в сравнение
със стотици обекти в кварталите на „красивата“ ни
столица, които отдавна са в аварийно състояние.
„Черешката на тортата“ в това шоу е градинката пред Военния клуб. Това беше обгрижена градина с красиво озеленяване и добре асфалтирани
алеи. Сега е грозно разровен терен. Ще направя
малко отклонение специално за госпожа Фандъкова. В Италия се срути двукилометров мост. Фирмата, отговорна за обекта, обеща да построи нов
мост за осем месеца. За възстановяването на 200
метра алеи в посочената по-горе градинка е определен срок от 365 дни, гордо изписан на оградата.
Каква е обявената цел на „освежаването на центъра на София“? Асфалтовото покритие на алеите в градинките и на някои улици щяло да бъде
заменено с плочки със съмнителна естетика. Кое
от двете е по-добро? От вече натрупан опит знаем, че след няколко месеца плочките ще се разместят, някои ще потънат, други ще щръкнат и
след поредица оплаквания на граждани, спънали се, паднали или наранили се, ще бъде обявена нова обществена поръчка. Дали за асфалтиране – предстои да видим.
Тази кипяща дейност има още една, макар и
илюзорна цел. Догодина предстоят местни избори. Очевидно това е и срокът, когато вакханалията ще приключи. Тогава с най-очарователната си усмивка г-жа Фандъкова ще обяви,
че София е станала най-красивата столица, найприятното място за живот, а от нас ще се очаква да й повярваме.
Цветан НАНЬОВ
Страницата подготви Цветан Илиев

Най-гледаните

17.X. - 23.X.2018 г.

Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Дейвид Дауър трио”
0:30 Порокът на Махоуни
2:15 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:15 Япония днес
4:25 Още от деня
5:05 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 20 октомври
6:10 Внимание, роботика
6:35 Стройковците
7:00 Бакстър
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с

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

Култура.БГ
100% будни
Системата
История.bg
Брат за брата
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 24 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Будител на годината
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Петър Първи: Завещанието
22:00 Системата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите
23:40 Брат за брата
0:30 Култура.БГ
1:25 100% будни

2:25 Системата
3:35 Извън играта
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Скритият език на парите
19:25 Студио “Футбол”
19:55 Футбол: “Ларнака” - “Лудогорец”, среща от турнира
на “Лига Европа”
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Вечната музика
23:50 TrendY
0:20 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Плъзгащи се врати
4:00 Днес и утре

14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20

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

СЪБОТА, 20 октомври
06:00 Часът на зрителите
06:30 Три алюра
07:00 Сребристият жребец
07:25 Сид – дете на науката
07:50 Гимназия „Черна дупка“
08:15 Япония днес: Красотата
на природата
08:30 По света и у нас
09:00 Домът на вярата
09:15 Олтарите на България
09:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Пътешествие по Дунавския римски Лимес
15:15 Ваш даскал Апостол /95
години от рождението
на актьора Апостол Карамитев/
16:10 Специалист по всичко
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура
18:50 10 000 крачки
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Viva la музика
20:30 Да се влюбиш в Грейс
22:20 По света и у нас
22:35 Началото е край
23:05 Добър ден с БНТ 2
00:05 Туристически маршрути
00:35 Америка днес
01:30 Да се влюбиш в Грейс
03:15 Япония днес: Красотата
на природата
03:30 Три алюра
04:00 Туристически маршрути
04:30 Рецепта за култура
05:30 Домът на вярата
05:45 Олтарите на България

НЕДЕЛЯ, 21 октомври
06:00 Време за губене
06:30 Откакто свят светува
07:00 Сребристият жребец
07:25 Сид – дете на науката
07:50 Гимназия „Черна дупка“
08:15 Шифт
08:30 По света и у нас
09:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
11:50 Златни ръце
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018
13:35 Дълга репетиция
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Сърце от светлина - в
главната роля Николай
Кимчев
16:00 Черно-бяло кино: “Мъже
в командировка”
17:30 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Прошка
19:00 Младите иноватори
19:30 Наука, практика, успех
20:00 През един октомврийски
следобед
21:00 Пътешествие по Дунавския римски Лимес
21:15 Валпургиева нощ
22:50 Евроновини: Бизнеспланета
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
00:15 Афиш
00:30 Пътешествия
01:00 Viva la музика
01:30 Началото е край
02:00 Репетиция
02:30 Аджария - там, където
планината среща морето
03:00 Америка днес
04:00 Младите иноватори
04:30 Арт стрийм
05:00 В близък план
05:30 Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 22 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 10 000 крачки
6:35 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Тя
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Олтарите на България
11:45 Пътешествие по Дунавския римски Лимес
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Viva la музика
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято 2018
0:30 Натисни F1
0:45 Знание.БГ
1:15 60 минути за култура
2:15 Репетиция
2:45 Младите иноватори
3:15 Тя
3:45 Часът на зрителите
4:15 Афиш
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 23 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 Олтарите на България
6:35 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Да зазвънят чановете
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Viva la музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Джаки
20:55 Евроновини
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Добри съседи
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Джаки
4:20 Олтарите на България
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 24 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 5 минути София
6:35 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Неосветеният храм/ Спомени за Радичков/
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Сафарито на Скаут
16:20 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Да се правиш на умрял
20:45 Днес и утре
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Азбучният убиец
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:35 Да се правиш на умрял
4:00 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 Златни ръце
6:35 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Евгений Онегин”
14:00 60 минути за култура
14:55 Пътешествия
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Сафарито на Скаут
16:20 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 60 минути за култура
18:55 10 000 крачки
19:00 Заедно помагаме
20:30 Иван Георгиев - Рембранда
22:00 История.bg
23:00 Александър
1:50 Натисни F1
2:05 Знание.БГ
2:35 60 минути за култура
3:20 Началото е край
3:50 Златни ръце
4:00 Вечната музика
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ПЕТЪК, 19 октомври
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 Знаете ли, че…
06:35 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 Откакто свят светува
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Кралицата на Боливуд
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Синя стомана
01:05 Натисни F1
01:20 В близък план
01:50 Кралицата на Боливуд
03:15 Златни ръце
03:25 Откакто свят светува
03:55 Viva la музика
04:25 Библиотеката
05:25 Пътувай с БНТ 2
БНТ свят /БНТ 4 /

СЪБОТА, 20 октомври
06:00 Отблизо с Мира
07:00 Туризъм.бг
08:00 Открито с Валя Ахчиева
08:30 По света и у нас
09:00 TrendY
09:30 101 алпийски батальон върховете се покоряват
с приятели
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:15 Войната на таралежите
14:25 На първия ред на историята: “За българските
работи: От Арденица до
Голо бърдо”
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Световно първенство по
канадска борба
19:00 Добър ден с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Асансьор за пациенти
22:05 Осми Световен шампионат по фолклор WORLD
FOLK 2018
23:05 Часът на зрителите
23:35 Олтарите на България
23:45 По света и у нас
00:00 Рецепта за култура
00:50 Вечната музика
01:20 Знаете ли, че…
01:30 Академик Михаил Арнаудов
02:00 Репетиция
02:30 Младите иноватори
03:00 TrendY

НЕДЕЛЯ, 21 октомври
06:00 Малки истории
07:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
08:00 Бразди
08:30 По света и у нас
09:00 Време за губене
09:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 По следите на Капитан
Грант
14:20 10 000 крачки
14:30 България от край до
край 7
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Единствената любовна
история, която Хемингуей не описа
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
00:00 По света и у нас
00:15 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
00:45 Библиотеката
01:45 Отблизо с Мира
02:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
03:45 Денят започва

ПОНЕДЕЛНИК, 22 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Будител на годината
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”

ВТОРНИК, 23 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: На лов за
летовници
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Култура.БГ

СРЯДА, 24 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Будител на годината
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до
край 7
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 Viva la музика
21:30 Арт стрийм
22:00 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Култура.БГ

ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 На този ден
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 Екзархията - българското сърце в Истанбул
20:45 В кадър
21:15 Бразди
21:45 Репетиция
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Пътеки
23:45 Спортисимо
0:15 100% будни
1:15 Още от деня
1:30 Мотоспорт Екстра
2:00 Извън играта
2:45 Бразди
3:15 Библиотеката

ПЕТЪК, 19 октомври
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 На този ден
08:50 Култура.БГ
09:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Малки истории
16:30 Световно първенство по
канадска борба
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Време за губене
02:10 Панорама с Бойко Василев
03:15 История.bg
04:15 Бързо, лесно, вкусно
04:50 Култура.БГ

19:00
19:50
20:00
20:45
21:00

0:20
1:15
2:15
3:20
4:20
5:05
5:45

13

19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!
- 2 - неделя /21.10./
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Плъзгащи се врати
23:00 По света и у нас
23:15 Не се предавай
0:50 Изискана кухня
2:20 Основателно съмнение
3:55 Библиотеката
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 22 октомври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Будител на годината
8:50 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg

19.X. - 25.X.2018 г.

6:00
8:30
8:45
8:50
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30

тв програми

Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Когато рибата изчезне
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край
7
18:00 Извън играта
18:45 Планетата Земя 2: Планини
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Изискана кухня
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Основателно
съмнение
0:00 Жаден за кръв
1:30 Порокът на Махоуни
3:10 Планетата Земя 2: Планини
4:05 Днес и утре
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 21 октомври
6:00 Неделно евангелие
6:10 Пиксел Пинки
6:35 Стройковците
7:00 Бакстър
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 Вежди
14:00 Библиотеката
14:50 А сега накъде /90 години
от рождението на Рангел
Вълчанов/
16:20 Вивалдиано 2015
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

ПЕТЪК, 19 октомври

42

Български

2

14

Най-гледаните

42

Български

тв програми

17.X. - 23.X.2018 г.

СЪБОТА, 20 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм” –
анимация
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.8, еп. 9,10
08:00 „Тази събота и неделя”
– предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” – лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.3, еп.16
13:00 „Гамбит”
15:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект с водеща
Мария Силвестър
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
– документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Зората на планетата на маймуните”
22:30 Мегахит: „Островът”
01:00 „Новогодишна нощ” комедия,романтичен
(САЩ, 2011)
03:10 „Космическият телескоп
Хъбъл” – документален
филм (САЩ, 2010), режисьор – Тони Майерс,
актьори – Леонардо ди
Каприо, Скот Алтман,
Майкъл Гуд др.
04:00 „Мутра по заместване“
04:40 „Карбовски: Втори план“
05:20 „Cool…T” /п./ –
лайфстайл предаване

НЕДЕЛЯ, 21 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.8, еп. 11,12
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „Ловци на храна“
13:00 „Мъж за милиони”
15:00 „Хавайски сън в лятна
нощ“ - комедия, романтичен (САЩ, 2016),
режисьор – Хари Кейсън,
актьори – Моани АйпиаДолан, Брент Бейли,
Соня Балморес и др.
17:00 „120 минути”
19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:00 „Папараци“ – телевизионен таблоид
23:00 „Острието” –– драма,
САЩ, 1998 г., режисьор Лий Тамахори, а актьори
- Антъни Хопкинс, Алек
Болдуин, Ел Макфърсън
Харолд Периньо мл., Лий
Тамахори, Игор Жаду-Лило, Алън Шарп и др.
01:10 „Коледа с Харолд и
Кумар” – комедия (САЩ,
2011), режисьор - Джон
Хурвитс, Хейдън Шулбърг, актьори – Дани
Трехо, Нийл Патрик
Харис, Даниел Харис,
Кал Пен, Джон Чо, Елиас
Котеас, Томас Ленън и
др.

03:00 „Търси се…” /п./ – токшоу
03:40 „120 минути” /п./ – публицистично предаване
05:20 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване
ПОНЕДЕЛНИК, 22 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” , еп. 38
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 40
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” – сериал, с.2, еп. 32
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ , еп. 126
19:00 bTV Новините 20:00
Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.30
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.8,
еп.4,5
01:00 „Дневниците на вампира”
– сериал, с.7, еп.6
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,

с.11, еп. 81
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./
ВТОРНИК, 23 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” , еп. 39
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 41
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” – сериал, с.2, еп. 33
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ , еп. 127
19:00 bTV Новините 20:00
Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.31
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.8,
еп.6,7
01:00 „Дневниците на вампира”
– сериал, с.7, еп.7
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 82
05:00 „Приятели”/п./– сериал

СРЯДА, 24 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” , еп. 40
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 42
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” – сериал, с.2, еп. 34
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ , еп. 128
19:00 bTV Новините 20:00
Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.32
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.8,
еп.8,9
01:00 „Дневниците на вампира”
– сериал, с.7, еп.8
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 83
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 25 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” , еп. 41
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 43
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” – сериал, с.2, еп. 35
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ , еп. 129
19:00 bTV Новините 20:00
Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.33
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.8,
еп.10,11
01:00 „Дневниците на вампира”
– сериал, с.7, еп.9
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 84
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

bTV синема
Петък, 19 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” с.5
08:30 „Ужилването“ - комедия,
криминален (САЩ, 1973),
режисьор - Джордж
Рой Хил, актьори - Пол
Нюман, Робърт Редфорд,
Робърт Шоу, Чарлс Дърнинг
11:15 „Вътрешна сигурност” с.5
13:45 „Ривърдейл“ с.1
14:45 „Под прикритие“- драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Джордж Менделук, актьори - Шони
Смит, Майкъл Уудс, Гордън Майкъл Улвът, Лори
Триоло
16:45 „Историята на Пепеляшка: Имало една
песен” – комедия, семеен,
романтичен (САЩ, 2011),
режисьор: Деймън Сантостефано, актьори –Люси
Хейл, Миси Пайл, Меган
Парк, Фреди Строма,
Джесалин Уанлим, Титус
Макин-мл., Емили Пиърс
18:45 „Рокенрола”
21:00 „Бандата на Оушън”
23:15 „Бандата на Йонсон: Големият обир”
01:00 „Дявол“ – трилър, ужаси,
мистерия (САЩ, 2010),
режисьор - Джон Ерик
Доудли, актьори - Крис
Месина, Джефри Аренд,
Якоб Варгас, Мат Крейвън, Джени О’Хара, Логан
Маршъл-Грийн, Джофри
Аренд, Божана Новакович, Бокеем Уудбайн,
Джейкъб Варгас
02:45 „Информаторът“ – комедия, драма, криминален
(САЩ, 2009), режисьор
- Стивън Содърбърг, актьори - Мат Деймън, Тони
Хейл, Мелани Лински

Събота, 20 ОКТОМВРИ
06:00 „Под прикритие“
07:45 „Информаторът“ – комедия, драма, криминален
(САЩ, 2009), режисьор
- Стивън Содърбърг, актьори - Мат Деймън, Тони
Хейл, Мелани Лински
10:15 „Рокенрола” – екшън,
криминален (Великобритания, 2008), режисьор
- Гай Ричи, актьори Джерард Бътлър, Идрис
Елба, Джема Артъртън,
Лудакрис,Марк Стронг,
Танди Нютън, Том Уилкинсън, Тоби Кебел, Джеръми Пивън, Том Харди
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:45 „Бандата на Оушън” - екшън, комедия, трилър,
(САЩ, 2001), режисьор Стивън Содърбърг, актьори - Джордж Клуни, Джулия Робъртс, Мат Деймън,
Анди Гарсия,Брад Пит
16:00 „Зрителна измама” –
трилър (САЩ, 2013), режисьор - Луис Летериер,
актьори - Джеси Айзенбърг, Морган Фрийман,
Уди Харелсън, Майкъл
Кейн, Айла Фишър
18:30 „Ужилването“ - комедия,
криминален (САЩ, 1973),
режисьор - Джордж
Рой Хил, актьори - Пол
Нюман, Робърт Редфорд,
Робърт Шоу, Чарлс Дърнинг
21:00 „Бандата на Оушън 2” –
екшън
23:30 Cinema X: „Град на греха:
Жена, за която да убиваш“ - екшън
01:30 „Като на кино“ – предаване за кино
02:30 „Новата дъщеря” - трилър, ужаси (САЩ, 2009),
режисьор - Луис Бердеьо

Неделя, 21 ОКТОМВРИ
06:00 „Любов сред лозята“
– романтичен (Канада,
2016), режисьор – Джейсън Бурк, актьори – Емануел Вогие, Матю Маккол,
Кристофър Ръсел
07:45 „Историята на Пепеляшка: Имало една песен”
09:45 „Предчувствие” - драма
11:45 „Бандата на Йонсон: Големият обир”
13:45 „Бандата на Оушън 2” –
екшън
16:15 „Измет“ - приключенски,
драма, трилър (САЩ, Бразилия, Германия, 2014),
режисьори – Стивън Долдри, Кристиан Дурворт,
актьори - Мартин Шийн,
Андре Рамиро, Селтан
Мело, Руни Мара
18:45 „Дани Колинс ” – драма, комедия (САЩ,
2015), режисьор - Дан
Фогелман, актьори Мелиса Беноист, Джош
Пек,Кристофър Плъмър,
Боби Канавал,Дженифър
Гарнър, Анет Бенинг, Ал
Пачино, Арти Ман
21:00 „Бандата на Оушън 3“ комедия, трилър, драма,
криминален (САЩ, 2007),
режисьор - Стивън Содърбърг, актьори - Джордж Клуни, Брад Пит, Мат
Деймън, Ал Пачино, Еди
Джеймисън, Скот Каан,
Кейси Афлек, Бърни Мак
23:30 „Новата дъщеря” - трилър, ужаси (САЩ, 2009),
режисьор - Луис Бердеьо,
актьори - Кевин Костнър,
Ивана Бакуеро, Гатлин
Грифит
01:45 „Град на греха: Жена, за
която да убиваш“ - екшън
03:45 „Дявол“ – трилър, ужаси,
мистерия (САЩ, 2010)

Понеделник, 22 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
08:45 „Бандата на Оушън”
11:15 „Вътрешна сигурност”
13:15 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:15 „Бандата на Оушън 3“
16:45 „Рокенрола” – екшън,
криминален (Великобритания, 2008), режисьор
- Гай Ричи, актьори - Джерард Бътлър, Идрис Елба
19:00 „Бандата на Йонсон:
Големият обир” - екшън,
приключенски, комедия
(Швеция, 2015), режисьор – Ален Дарборг,
актьори – Симон Дж.
Бергер, Александър
Карим, Торкел Петерсон,
Сузане Торсън и др.
21:00 Премиера: „Еверест“ –
драма, приключенски,
биографичен (Великобритания, Исландия,
САЩ, 2015), режисьор Балтазар Кормакур, актьори - Джейсън Кларк,
Анг Пула Шерпа, Томас
Райт, Мартин Хендерсън,
Джейк Джиленхол, Том
Гудман-Хил, Робин Райт,
Емили Уотсън, Кийра
Найтли, Сам Уортингтън,
Майкъл Кели и др.
23:30 „Чудо сред ледовете“
- драма, романтичен (
САЩ, Великобритания,
2012), режисьор - Кен
Куопис, актьори - Дрю
Баримор, Джон Красински, Тед Дансън, Стивън
Рут, Винеса Шоу, Тим
Блейк Нелсън, Андрю
Дейли, Кристен Бел и др.
01:45 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
03:45 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

Вторник, 23 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
08:15 „Бандата на Оушън 2” –
екшън, комедия
11:00 „Вътрешна сигурност”
13:00 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:00 „Бродуейска терапия”16:00
„Еверест“ – драма,
приключенски, биографичен (Великобритания,
Исландия, САЩ, 2015),
режисьор - Балтазар
Кормакур, актьори Джейсън Кларк, Анг Пула
Шерпа, Томас Райт, Мартин Хендерсън, Джейк
Джиленхол, Том ГудманХил, Робин Райт, Емили
Уотсън, Кийра Найтли,
Сам Уортингтън, Майкъл
Кели и др.
18:45 „Бандата на Оушън” - екшън, комедия, трилър,
(САЩ, 2001), режисьор
- Стивън Содърбърг,
актьори - Джордж Клуни, Джулия Робъртс,
Мат Деймън, Анди
Гарсия,Брад Пит и др.
21:00 „Ритни камбаната с
финес” (продължение)
– драма, комедия (САЩ,
2008), режисьор - Роб
Райнър, актьори - Джак
Никълсън, Шон Хейс,
Роб Мороу, Бевърли Тод,
Морган Фрийман и др.
23:30 „Бютифул“ – драма
(Мексико, Испания, 2010),
режисьор - Алехандро
Гонзалес Иняриту, актьори - Хавиер Бардем, Едуард Фернандес, Марисел
Алварез и др.
02:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
04:45 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

Сряда, 24 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
08:15 „Бандата на Оушън 3“
11:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
13:15 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:15 „Опасна зависимост“
16:15 „Ритни камбаната с финес”
18:30 „Бандата на Оушън 2” –
екшън, комедия
21:00 „Червената шапчица”
– драма,трилър (САЩ,
Канада, 2011), режисьор -Катрин Хардуик,
актьори - Гари Олдман,
Аманда Сайфред, Лукас
Хаас, Джули Кристи,
Били Бърк, Вирджиния
Мадсън, Майкъл Шанкс,
Кристин Уилис, Макс
Айрънс, Шайло Фернандез и др.
23:00 „Великият Гетсби” драма, романтичен
(САЩ, Австралия, 2013),
режисьор - Баз Лурман,
актьори - Леонардо Ди
Каприо, Амитаб Баччан,
Стив Бисли, Ричард
Картър, Джейсън Кларк,
Аделаиде Клемънс, Винс
Колосимо, Макс Калън,
Кери Мълиган, Джоел
Едгертън и др.
23:00 „Приятелю Тед“ – комедия, фентъзи (САЩ, 2012),
режисьор - Сет Макфарлан, актьори - Марк
Уолбърг, Мила Кунис,
Сет Макфарлан, Джоел
Макхейл, Патрик Уорбъртън, Джесика Барт,
Джовани Рибизи и др.
01:45 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
04:15 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

Четвъртък, 25 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
08:45 „Червената шапчица” –
драма,трилър
11:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.5
13:15 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:15 „Съпруга под прикритие
16:00 „Чудо сред ледовете“
18:30 „Бандата на Оушън 3“
- комедия, трилър, драма, криминален (САЩ,
2007), режисьор - Стивън
Содърбърг, актьори Джордж Клуни, Брад Пит,
Мат Деймън, Ал Пачино,
Еди Джеймисън, Скот
Каан, Кейси Афлек, Бърни Мак и др.
21:00 „Скатавки” – комедия,
криминален , (САЩ,
2010), режисьор - Кевин
Смитч актьори - Фред
Армисен, Трейси Морган, Джим Нортън, Брус
Уилис, Джейсън Лий,
Шон Уилям Скот, Рашида
Джоунс, Адам Броуди,
Гилермо Диаз, Кевин Полак, Мишел Трахтенбърг
и др.
23:15 „Купон: Незабравима
нощ“ – комедия (САЩ
,2013), режисьор - Дарин
Скот, актьори – Такан
Ричмънд, Тристин
Мейс, Алекс Макгрегър,
Джереми Боадо, Зак
Гудспийд и др.
01:15 „Любов сред лозята“ –
романтичен (Канада,
2016), режисьор –
Джейсън Бурк, актьори
– Емануел Вогие, Матю
Маккол, Кристофър Ръсел и др.
03:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
05:00 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

бтв комеди

Събота, 20 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Загадките на Лора“ –
сериал
08:00 „Барът“ – сериал, с.3
10:00 „Дневникът на Бриджит
Джоунс“
12:00 „Денис Белята” – комедия, САЩ, 1993, режисьор - Ник Касъл, актьори -Кристофър Лойд,
Уолтър Матау, Мейсън
Гембъл, Лиа Томпсън
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“
18:30 „Модерно семейство“
20:30 „Перфектният ритъм“
- комедия, музикален,
романтичен (САЩ, 2012),
режисьор - Джейсън
Муур,актьори - Ана Кендрик, Британи Сноу, Ребел Уилсън, Адам Девайн
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Приятели“ – сериал
00:30 „Загадките на Лора“
01:30 „Барът“ – сериал, с.3
03:30 „Супермаркет“ – сериал
04:30 „Проби и грешки“
05:00 „Изгубеняци” – сериал
Неделя, 21 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Загадките на Лора“ –
сериал
08:00 „Барът“ – сериал, с.3
10:00 „Перфектният ритъм“
- комедия, музикален,
романтичен (САЩ, 2012),
режисьор - Джейсън
Муур,актьори - Ана Кендрик, Британи Сноу, Ребел Уилсън, Адам Девайн

12:00 „Аз, проклетникът
2“ – комедия, анимация
(САЩ, 2013), режисьори
– Пиер Кофин, Крис Рено
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ –
сериал
18:30 „Модерно семейство“ –
сериал
20:30 „Дневникът на Бриджит
Джоунс“ - комедия,
романтичен (Франция,
Великобритания, Ирландия, 2001), режисьор
- Шарън Магуайър,
актьори - Рене Зелуегър,
Хю Грант, Колин Фърт,
Джеймс Калис, Сали Филипс, Джим Броудбент,
Джема Джоунс, Шърли
Хендерсън, Ембет Дейвиц
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Приятели“ – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ –
сериал
01:30 „Барът“ – сериал, с.3
03:30 „Проби и грешки“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

10:00 „Ергени за седмица” – комедия (САЩ, 2011), режисьори - Боби Фарели,
Питър Фарели, актьори
- Александра Дадарио,
Оуен Уилсън, Мелиса
Лиален, Кристина Апългейт, Джейсън Съдейкис,
Ричард Дженкинс, Джена
Фишер и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Домашен арест“ – сериал, с.3
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11
22:00 „Проби и грешки“ – сериал, с.1
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Ергени за седмица” – комедия (САЩ, 2011), режисьори - Боби Фарели,
Питър Фарели, актьори
- Александра Дадарио,
Оуен Уилсън, Мелиса
Лиален, Кристина Апългейт, Джейсън Съдейкис,
Ричард Дженкинс, Джена
Фишер и др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:00 „Онези от партера“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Майк и Моли” – сериал

Вторник, 23 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Онези от партера” – сериал
09:00 „Комиците и приятели“
10:00 „Бавачката Макфий и
големият взрив“ – комедия, семеен, фентъзи (САЩ, Франция,
Великобритания, 2010),
режисьор – Сузан Уайт,
актьори – Маги Джиленхол, Оскар Стиър,
Юън Макгрегър, Даниел
Мейс, Ралф Файнс, , Ема
Томпсън и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11
22:00 „Проби и грешки“ – сериал, с.1
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Бавачката Макфий и
големият взрив“ – комедия, семеен, фентъзи (САЩ, Франция,
Великобритания, 2010),
режисьор – Сузан Уайт,
актьори – Маги Джиленхол, Оскар Стиър,
Юън Макгрегър, Даниел
Мейс, Ралф Файнс, , Ема
Томпсън и др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал

03:00 „Онези от партера“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Майк и Моли” – сериал
Сряда, 24 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Онези от партера” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Аз, ти и Дюпри“ - комедия (САЩ, 2006), режисьори - Антъни Русо,
Джо Русо, актьори - Оуен
Уилсън, Мат Дилън, Майкъл Дъглас, Кейт Хъдсън,
Сет Роугън и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11
22:00 „Проби и грешки“ – сериал, с.1
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Аз, ти и Дюпри“ - комедия (САЩ, 2006), режисьори - Антъни Русо,
Джо Русо, актьори - Оуен
Уилсън, Мат Дилън, Майкъл Дъглас, Кейт Хъдсън,
Сет Роугън и др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал

03:00 „Онези от партера“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Майк и Моли” – сериал
Четвъртък, 25 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Онези от партера” – сериал
08:30 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Перфектният ритъм“
- комедия, музикален,
романтичен (САЩ, 2012),
режисьор - Джейсън
Муур,актьори - Ана Кендрик, Британи Сноу, Ребел Уилсън, Адам Девайн
и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Новите съседи“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.1
22:00 „Проби и грешки“ – сериал, с.1
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Перфектният ритъм“
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:00 „Онези от партера“ – сериал

ПЕТЪК, 19 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” , еп. 37
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 39
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 31
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“, еп. 125
19:00 bTV Новините20:00
Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.29
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели”– сериал, с.8,
еп.2,3
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.5
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 80
05:00 „Приятели”/п./– сериал

Петък, 19 ОКТОМВРИ
06:00 „Приятели” – сериал, с.6
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Онези от партера“
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Аз, проклетникът
2“ – комедия, анимация
(САЩ, 2013), режисьори
– Пиер Кофин, Крис Рено
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Двама мъже и половина“ – сериал
17:00 „Бездомното шоу на
Башар Рахал”
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.11
22:00 „Проби и грешки“ – сериал, с.1
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 4
00:00 „Аз, проклетникът
2“ – комедия, анимация
(САЩ, 2013), режисьори
– Пиер Кофин, Крис Рено
02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Онези от партера“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Приятели“ – сериал

Понеделник, 22 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Онези от партера” – сериал
09:00 „Бездомното шоу на Башар Рахал”

17.X. - 23.X.2018 г.

ПЕТЪК, 19 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион”
(премиера) – сериен
филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон

Канал 3
ПЕТЪК, 19 октомври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения
СЪБОТА, 20 октомври
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/

Тв Европа
ПЕТЪК, 19 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
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тв програми

02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
СЪБОТА, 20 октомври
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Виж кой говори сега” – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Дейвид Галахър, Олимпия Дукакис,
Джордж Сегал и др.
15.00 „Ваканцията на мистър
Бийн“ – с уч. на Роуън
Аткинсън, Уилям Дефо,
Карел Родън, Жан Рошфор, Стив Пембертън и
др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Джак Ричър” – с уч.
на Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс,
Дейвид Ойелово, Вернер
Херцог, Робърт Дювал и
др.
22.40 „Легенди за страстта” – с
уч. на Брад Пит, Антъни
Хопкинс, Ейдън Куин,
Джулия Ормънд, Хенри
Томас, Карина Ломбард и
др.
01.20 „Ваканцията на мистър
Бийн“ – с уч. на Роуън
Аткинсън, Уилям Дефо,

Карел Родън, Жан Рошфор, Стив Пембертън и
др. /п/
04.40 „Виж кой говори сега” – с
уч. на Джон Траволта,
Кърсти Али, Дейвид Галахър, Олимпия Дукакис,
Джордж Сегал и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 21 октомври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Кулинарно състезание”
– с уч. на Лорън Холи,
Костас Мандилор, Дори
Бартън, Анди Лауер,
Бренда Вакаро, Дейвид
Провал, Мария Бертран
и др.
14.15 „Принцът от мечтите”
(премиера) - с уч. на
Меган Парк, Джонатан
Келц, Кейла Уолъс и др.
16.00 „Аз обичам България“
– забавно предаване, 4
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Сахара” – с уч. на Матю
Макконахи, Стив Зан,
Пенелопе Круз, Ламбърт
Уилсън, Делрой Линдо,
Уилям Мейси и др.
22.30 „Терминатор” – с уч. на
Арнолд Шварценегер,
Линда Хамилтън, Майкъл Бийн, Пол Уинфийлд,
Ланс Хенриксен и др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.15 „Кулинарно състезание”
– с уч. на Лорън Холи,
Костас Мандилор, Дори
Бартън, Анди Лауер,
Бренда Вакаро, Дейвид
Провал, Мария Бертран
и др. /п/
03.00 „Принцът от мечтите” – с
уч. на Меган Парк, Джонатан Келтц, Кейла Уолъс
и др. /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 22 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион” (премиера) – сериен филм

01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
ВТОРНИК, 23 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион” (премиера) – сериен филм

01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
СРЯДА, 24 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 – риалити шоу, на живо от
Къщата
00.30 „Хотел „Халсион” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”

08:00 „Денят на живо”- избрано
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”- избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Седмицата с Канал 3”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива” - извънредно
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

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

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

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

СРЯДА, 24 октомври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 20 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с
Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето

17.30
17.35
18.00
18.15
18.30

новини
„В обектива”
Новини
„В обектива”
Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 21 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт

14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.25
15.30
15.35
16.00
16.05
17.00
17.05
18.00
18.15
18.30
19.10
19.30
19.40
20.00
21.00
21:10
22.00
22.20
22.30
22.40
23.00
24.00

Новини
„В обектива”
новини
прогноза за времето и спорт
Новини
прогноза за времето
новини
прогноза за времето и спорт
Новини
„Документите с
Антон Тодоров 1”
Новини
„Документите с
Антон Тодоров 2”
Новини
Времето
Централна емисия
Новини
„Европространство”
Новини
Евромакс
Реакция – публ.
предаване
Вечерни Новини
Реакция – публ.
предаване
Новини
Спорт
новини
Авторевю– предаване за автомобили
Вечерен новинарски блок
05.00 Нощен новинарски информационен блок

ПОНЕДЕЛНИК, 22 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп

12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок

ВТОРНИК, 23 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.30 новини
17.35 Темите
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 24 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни

Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини

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

Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
новини
Темите - публицистика
Новини
Темите - публицистика
Централна емисия
Новини
Бизнес дейли
новини
Бизнес дейли
Новини
Темите - публицистика
новини
Темите - публицистика
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок
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16
петък, 19 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ ЕВ Р ОКОМ
Петък, 19 октомври
10:00 Истинският Родриго - 3
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 35 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Истинският Родриго - 3
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 35 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 20 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

Первый канал (ОРТ)
Петък, 19 октомври
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Пётр Фёдоров, Сергей Пускепалис, Виталий Хаев, Анна
Михалкова в фильме «Ледокол» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 К 100-летию Александра
Галича. Премьера. «Навсегда
отстегните ремни» (16+)
02:00 Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Богданов, Дато
Бахтадзе в фильме «Джентльмены, удачи!» (12+)
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поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
събота, 20 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“

04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 21 октомври
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времетоповторение
02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - повторение
04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение

понеделник, 22 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 23 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 24 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 25 октомври
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30- „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ - повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“ - повторение
05.00 “Край Босфора“ повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров

Неделя, 21 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Всичко от което се нуждая - Комедия
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 45 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 46 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 22 октомври
10:00 Истинският Родриго - 4
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 36 еп.
12:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
13:00 Новини
13:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 4
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 36 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

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

Сряда, 24 октомври
10:00 Истинският Родриго - 5
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 37 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Истинският Родриго - 5
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 37 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 25 октомври
10:00 Истинският Родриго - 6
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 38 еп. Сериал
12:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
13:00 Новини
13:15 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 11 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго Сериал
05:15 Сладка тайна - 6 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

03:40 Юрий Кузьменков, Евгений
Стеблов, Евгений Весник в
фильме «Вас вызывает Таймыр» (12+)
05:10 «Модный приговор»
Събота, 20 октомври
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Сергей Бондарчук, Ирина
Скобцева в фильме «Серёжа»
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:35 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «В наше время» (12+)
15:25 Валерий Гаркалин, Вера
Алентова, Инна Чурикова,
Игорь Угольников, Олег
Табаков в фильме «Ширлимырли» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Премьера. Вечер к 100-летию
со дня рождения Александра
Галича
00:35 Премьера. Егор Корешков,
Ольга Медынич, Павел Прилучный, Денис Шведов, Артур Смольянинов в фильме
«Жизнь впереди» (16+)
02:00 Наталия Трубникова, Николай Ерёменко (мл. ) в фильме
«31 июня» (12+)
04:15 Жанна Болотова, Регимантас
Адомайтис, Ролан Быков,
Георгий Бурков в фильме «Из
жизни отдыхающих» (12+)
Неделя, 21 октомври
06:00 Новости
06:10 Георгий Вицин, Нонна Мордюкова, Лидия Смирнова в
фильме «Женитьба Бальзаминова» (12+)
07:40 «Смешарики. ПИН-код»
07:50 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Премьера. «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым

12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 К юбилею Александра Галича.
Василий Меркурьев, Борис
Чирков в фильме «Верные
друзья»
14:00 «Три аккорда» (16+)
15:45 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алёна Бабенко, Владимир Меньшов, Алексей
Кравченко в фильме «Каникулы строгого режима» (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. Второй
полуфинал (16+)
23:30 Максим Матвеев, Светлана
Ходченкова, Любовь Аксёнова, Екатерина Васильева
в фильме «Любит не любит»
(16+)
01:00 Дмитрий Власкин, Ирина
Антоненко, Алексей Маклаков, Владимир Епифанцев в
фильме «Эластико» (12+)
02:30 Наталия Белохвостикова,
Игорь Костолевский в фильме «Законный брак» (12+)
04:00 Игорь Ясулович, Евгений
Весник, Наталья Селезнёва,
Александр Демьяненко, Ролан Быков в фильме «По улицам комод водили…» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 19 октомври
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:40 Пятое измерение.
Авторская программа Ирины Антоновой
15:10 Морозова. Второй
сезон
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ласточка
00:50 Новая волна. Тимати и Крид
02:30 Старший сын. Х/ф

04:40 Андрей Малахов.
Прямой эфир
Събота, 20 октомври
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время.
Суббота
10:15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Моя любовь –
Россия!
12:05 Пятеро на одного
12:45 Далекие близкие
13:55 Сердечных дел
мастера. Х/ф
15:40 Выход в люди
16:45 Субботний вечер с
Николаем Басковым
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Нарисованное счастье. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:20 Из жизни начальника уголовного
розыска. Х/ф
03:00 Простая девчонка
04:55 Выход в люди

Неделя, 21 октомври
06:00 Нарисованное счастье. Х/ф
09:10 Местное время.
Воскресенье
09:50 Сам себе режиссер
10:30 Смехопанорама
Евгения Петросяна
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
12:45 Сваты-2012
14:35 Искатели
15:25 Ближний круг Николая Скорика
16:25 Ошибка молодости
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
23:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
01:00 Революция. Западня
для России
01:55 Пыльная работа
03:30 Печки-лавочки. Х/ф
05:15 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
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ÑÊÎÂÀÍÎÑÒ
ÑËÅÄ ÑÚÁÓÆÄÀÍÅ?
ÒÚÐÑÅÒÅ
„ÑÒÀÂÈÅÍ“!
С настъпването на средната възраст при хората започва промяна в
структурата на хрущялите, свързващи ставите. В резултат на това белтъчините придобиват способността
да задържат калция и да го натрупват във вид на груби разраствания
– шипове. Те притискат нервните
окончания и създават затруднено движение в засегнатите стави,
свързано с болка и скованост особено сутрин след събуждане. Използваните в тези случаи медикаменти имат потискащ прогресията
на болестта ефект, но невинаги се
стига до пълно излекуване.
Естествено специалистите търсят алтернативни методи и най-често препоръчват френския продукт
„ставиен“. Те споделят, че наблюдават положителни резултати при
съчетаването му със стандартните
медикаменти за лечение на по-тежките форми на артрит и артроза.
Препоръчват го и за самостоятелен
прием – при полеки случаи за
подобряване
на общото физическо състояние на пациентите а именно подобряване в движението, отока и болката в тях.

принася за процеса на стареене. ХК
може да бъде намерена в значителни количества на местата, където
има свързваща тъкан, като ставите, кожата и сърдечните клапи. В
момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит, износване на ставите, както и подмладяващи процедури. Тя е съставна част
на синовиалната течност, намираща се в ставите и действаща като
смазка между тях.
Проблемите настъпват, когато
слоят от хиалурон изтънее и по
този начин, предпазващото му от
триене действие, намалява.
 „СТАВИЕН“ е висококачествен
френски продукт, който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма.
Съдържа хиалуронова киселина,
рибено масло, екстракт от куркума,
астаксантин.
Дневен прием от 2 капсули.

какво е
хиалуронова
киселина?
Хиалуроновата киселина
(ХК) се синтезира във всяко
човешко тяло,
но количеството й в организма намалява с
възрастта и до-

Търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция,
ексклузивно за Вита Херб.
За контакти: Вита Херб,
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Áезплатни прегледи и консултаöии за
псориазис или сúмнение за него чрез
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÑÎÐÀËÅÊ

Псориазисът се обостря през зимата, когато
дните са къси и небето
мрачно. Зависимостта
на псориазиса от слънцето е отдавна известна на медицината. Той
“обича” слънцето, защото лъчите му много добре повлияват цялостната кератинизация
(вроговяване) на клетките на кожата и потискат възпалителния процес. Освен това лятото
е и традиционното време за почивка, море, спа
курорти и като цяло повече време за релакс и
излизане от обичайната среда, което намалява стреса и съдейства за
ремисия, обясняват специалистите.
Напрегнатото всекидневие и неприятните
преживявания са основна причина и за влошаване особено през зимата, когато вече е налице едно неблагоприятно условие – липсата
на интензивна естествена светлина.
Вместо да се отдаваме на мрачни мисли,
точно през студените
месеци трябва да вземем мерки да държим
болестта под контрол и
да имаме пълноценен
живот.
Наистина това възпалителното кожно заболяване, характеризиращо се със зачервени
петна, които се покриват с люспи, има хронично-рецидивиращо
протичане. Това означава, че в момента медицината не разполага
с възможности за неговото окончателно лечение. Но днес вече има
редица високоефективни медикаменти, които
могат да изчистят лезиите и плаките, да осигурят ефективен контрол
над болестта и по-добро
качество на живот за па-

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

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

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

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

в Пловдив.

За консултации и поръчки –
христов, 0898 573 092

Специалистите препоръчват иновативните
имуномодулатори на бъдещето за укрепване на имунитета

С

ега е времето да помислим за подсилване на имунитета в очакване на есенните вируси и грипната епидемия.
Специалистите препоръчват тримесечен курс за укрепване на съпротивителните сили на организма с
имуностимулатори от природен произход.
С каквито и разнообразни предложения да ни залива пазарът, проучванията доказват, че бета глюканите са единствените природни имуномодулатори
с доказан механизъм на
действие. Поради високата им ефективност и безо-

пасност
п р и
продължителна
употреба те навлизат
широко
в клиничната
практика и
се определят
като „имуномод у - латори на бъдещето”.
За получаване на максимални ползи се търсят повисоко технологични бета
глюкани – с висока чистота 93-100% и от източник
медицински гъби. Качеството и ефективността на
имунния отговор зависят
освен от високата чистота
и от размера на частиците.
Микрочастиците са в състояние да преминат през
тънките черва много поефективно.
В момента на българския фармацевтичен пазар единствените продукти, съдържащи микрони-

зиран 93% екстракт на бета глюкан, са Имунобор Кидс Актив сироп, Имунобор
Кидс сироп и имунобор
Протект.
От своя страна имунобор Протект е единственият микронизиран бета глюкан 93% в таблетки. Таблетките имунобор Протект
са с приятен ягодов вкус,
подходящи за дъвчене или
смучене с общ имунен, но и
с локален противовъзпалителен ефект.
Освен микронизиран
бета глюкан 93% в количество 30 mg имунобор Протект съдържа витамин C –
40 mg, и екстракт от Роза
канина – 10 mg.
Бета глюканът – основната биологичноактивна съставка на имунобор
Протект, е с повишена ефикасност чрез микронизация
и висока чистота 93%. Благодарение на това имунобор Протект има мощно и
бързо антивирусно и антибактериално действие. Бета глюкан притежава и антиалергичен ефект, подо-

брява симптомите при астма и други алергични заболявания.
Витамин C стимулира
продукцията на интерферон и инактивира вируси.
Увеличава броя на имунните клетки. Укрепва съдовата стена и стимулира
синтезата на колаген, което
повишава резистентността към патогени и ускорява зарастването на раните.
Множество проучвания
доказват, че екстрактът от
Роза канина притежава антиоксидантна, имуностимулираща, антимикробна
и противовъзпалителна активност. Той разширява антивирусната, антибактериалната и имуностимулиращата активност на имунобор Протект. Осигурява и
локално противовъзпалително действие, което е съществено при инфекции на
горните дихателни пътища.

Екстрактът от Роза канина
съдържа комплекс от полезни вещества и антиоксиданти, които повишават
защитните сили на организма и жизнения тонус, влияят благоприятно на имунната система и активират
обмяната на веществата.
Комбинирани в имунобор Протект, трите съставки го правят високотехнологичен имуномодулатор за максимална защита срещу вирусни, бактериални и гъбични инфекции, с повишена ефикасност чрез патентован микронизиран бета глюкан
с най-висока чистота 93%.
Чрез удобната иновативна
таблетна форма за дъвчене
или смучене се разширяват локалните ефекти при
катар на горните дихателни пътища, като успоредно
с това се разгръщат и общите имунни ефекти.

имунобор Протект е
подходящ за деца и възрастни при склонност към
често боледуване, при първи симптоми на настинка и
грип, след боледуване, както и в комбинация с други
имуномодулатори (Имунобор Бронхо, Имунобор Кидс Актив и др.).
Високият профил на
безопасност при продължителна употреба, добавен към предимствата на
имунобор Протект, го
прави отличен терапевтичен избор.
имунобор Протект се
приема при деца от 3 до 8
г. по 1 таблетка дневно, при
деца над 8 г. - по 2 таблетки дневно, а при възрастни - по 3 таблетки дневно. Таблетките се приемат
чрез смучене или дъвчене. Препоръчителният период на прием е минимум
3 месеца.

имунобор е търговска марка на фирма Борола. За консултация със специалист
може да се обърнете към клиника Борола, София 1202, ул."Цар Симеон" 52;
тел.: 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.соm. За по-богата информация посетете
www.imunobor.com. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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АЛТОРИß и заболÿваниÿта полезни свойства
на диõателната система на сока от цвекло

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

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

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

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

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

Пиенето на 100 г сок
от червено цвекло на
ден води до значително понижаване на кръвното налягане. Дори
малки дози от сока допринасят за понижаване на кръвното и действат профилактично, като намаляват риска от
инфаркт или инсулт.
Цвеклото съдържа
средно 88% вода, 1,2%
белтъчини, 9,3% въглехидрати, 0,9% минерални соли, калий, калций,
фосфор, желязо, сяра,
йод, малки количества
витамин С, каротин, витамини В1, В2 и В12. Поради наличието на калиеви соли, сяра, фосфор и
магнезий ускорява процесите на обмяна на веществата в организма.
Благоприятният
ефект се дължи на високото съдържание на
нитрати в цвеклото. При
попадане в човешкия
организъм те се превръщат в азотен окис, който увеличава притока на
кръв и поддържа ниско
кръвно налягане.
Цвеклото е богато на
целулоза, ябълчена киселина, магнезий и др.
Ако се приема самостоятелно, 1 винена чаша от този сок може да
предизвика очистителна реакция, съпроводе-

на с виене на свят и повръщане. Затова при започване на лечение със
сок от цвекло той трябва да се приема внимателно - 1 винена чаша
суров сок 2 пъти дневно. Като начало трябва
да се смесва със сок от
моркови, който да преобладава, като постепенно сокът от цвекло
се увеличава.
Смес от морковен сок
и сок от червено цвекло снабдява организма
с фосфор, сяра, калий,
а високото съдържание
на витамин А го прави
строител на кръвните
клетки. Равни количества сок от цвекло-моркови-ряпа укрепва организма, не допуска атеросклерозата, а немалко
автори го препоръчват
и като противотуморно
средство.

Ставите ви са износени и възпалени?

д-р Стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания:
Ако костите ви са податливи към травми и ви болят
или не можете да се движите свободно. Ако имате заболяване на опорно-двигателния апарат. Ако сте пробвали какво ли не, но желаното облекчение не идва...
Уверено препоръчвам на своите пациенти „артрофикс регенератор“ - самото му име подсказва, че има
регенериращи свойства. „артрофикс регенератор“ е
първият по рода си иновативен продукт на пазара с
формула, която клетките абсорбират и разпознават като максимално естествена. Така тялото усвоява пълноценно вложените субстанции и болката и сковаността
изчезват по естествен път. Забелязал съм, че пациентите ми регистрират подобрение още от първия ден на
прием на „артрофикс регенератор“. Въпреки това аз препоръчвам да приемате продукта
поне три месеца, за да се натрупат полезните съставки дълбоко в ставния хрущял и костите и
да получите дълготраен ефект.
 Arthrofix Regenerator
участва в изграждането на ставните хрущяли.
 Съдейства за подобряване смазването на ставите,
предотвратява дегенеративните процеси в тях и повишава функционалния им капацитет.
 Подходящ е при преждевременно износване на ставите и гръбначния стълб. Снабдява организма с калций
и фосфор от растителен произход.
 Подпомага различни състояния на опорно-двигателния апарат. Съчетава по оригинален начин качествата на
силно концентрирана формула от екстракти, позволяваща оптимална усвояемост и възможност за приемане на
максимални дози на основните съставки.
Arthrofix Regenerator подобрява кръвообращението и доставя ценни хранителни вещества до всички
стави и хрущяли.
С напредването на възрастта концентрацията на глюкозамин в тялото намалява естествено и затова не е чудно, че почти всички хора в по-зряла възраст страдат от
един или друг вид ставни проблеми.
Arthrofix Regenerator доставя необходимия за организма глюкозамин и по този начин спомага за:

 Предпазва от остеопороза
 Помага при артрит
 Служи като градивен материал на хрущялната тъкан
 Намалява болките в ставите и премахва дискомфорта
 Грижи се за общото здраве на ставите и ставните
хрущяли
 При ставни травми и възпаления
 Препоръчва се на спортисти и хора, водещи активен начин на живот
 Подпомага по-бързото зарастване на рани по тялото
какво ще се слУЧи с вас след тримесечен
прием на Arthrofix Regenerator:
 Участва в изграждането на ставните хрущяли
 Съдейства за подобряване смазването на ставите,
предотвратява дегенеративните
процеси в тях и повишава функционалния им капацитет
 Подходящ е при преждевременно износване на ставите и
гръбначния стълб. Снабдява организма с калций и фосфор от растителен произход
 Подпомага опорно-двигателния апарат

етаПи на Действие

ПРЕМАХВА БОЛКАТА

Arthrofix Regenerator подобрява кръвотока в ставите. Богат е на олеуропеин – мощен имуностимулант,
ефективен срещу редица инфекции, в това число и гъбични. Ефективен е при повечето ставни възпаления и
травми и помага за намаляване на болките и отоците.
По време на първата седмица на ползване на
Arthrofix Regenerator ставите ще укрепват, а болките и причините за появата им ще бъдат систематично
премахвани. През всеки изминал ден болката и сковаността в ставите ще намаляват до пълното възстановяване на подвижността. Ще усетите подобрение още
след първите 3 дни.

СТИМУЛИРА КЛЕТКИТЕ

Много важно условие за нашата гъвкавост и подвижност е доброто състояние на ставния хрущял, който служи
като буфер, омекотяващ ударите между костите и улесня-

ващ движението в ставите. Ставният хрущял е изграден от
съединителна тъкан, богата на колаген, еластин, хиалуронова киселина и вода. Тези съставки са от критично значение
за неговата здравина и еластичност. Arthrofix Regenerator
съдържа вещества, които осигуряват оптимално подхранване и възстановяване на хрущялната тъкан.
Дори и най-добрият препарат не би могъл
да предотврати дегенерация на ставите, ако
организмът не бъде стимулиран към производство на колаген, синовиална течност
и регенерация на ставния хрущял. Повечето средства само временно ще маскират
признаците за дегенерация на ставите. С
течение на времето всички микрокухини
и наранявания по ставите ще излязат наяве и ако не вземете мерки навреме, ще
Ви донесат още повече болки и физическо ограничение.
Формулата Arthrofix Regenerator въздейства на нано-клетъчно ниво. Спира дегенеративните процеси, засягащи ставите,
и инициира процеса за автоматичното им
възстановяване. Вместо само да потушава проблема, активизира клетките. Организмът започва сам да възстановява ставите.
Възстановителният процес протича като този
на младини. Възвръща правилното ниво на колаген и синовиална течност само след три седмици!

НАПЪЛНО ОТБЛОКИРА СТАВИТЕ

Всеки човек иска да бъде гъвкав и подвижен, но с времето това става все по-трудно. Натоварванията, травмите,
възпаленията и възрастта се отразяват на всички ни. За да
поддържаме ставите си, подходящите хранителни добавки

са просто задължителни. Съдържанието на глюкозамин
в Arthrofix Regenerator е значително по-високо в сравнение с масовите добавки на пазара.
Глюкозаминът нормално се произвежда в тялото ни
и участва в изграждането на ставните структури – хрущял, връзки, капсули и синовия (ставната течност). Той
прави
ставите едновременно по-здрави, по-сочни и по-гъвкави, тъй като отговаря за достатъчното водно съдържание на хрущяла. С възрастта способността ни да синтезираме глюкозамин намалява, ставите ни
изсъхват, хрущялната тъкан изтънява
и се износва. Това води до болки, възпаления, дегенерация и ограничена
подвижност. Единственото решение
е да се приемат хранителни добавки
с глюкозамин,тъй като обикновените
храни почти не го съдържат.
Arthrofix Regenerator намалява
възпалението и болката без странични ефекти, регенерира ставните повърхности, подобрява качеството на
ставната течност и възстановява подвижността и гъвкавостта. Ефектът му
е бърз и сигурен при всеки човек. По
време на четвъртата седмица от терапията настъпва отблокиране на ставите и пълно възвръщане на еластичността. Благодарение на това лактите, тазът, колената, гръбнакът и раменните стави възвръщат пълната си подвижност – без
болка и без каквито и да е ограничения.
„артрофикс регенератор“ притежава сертификат
за качество, което е гаранция за полезността на продукта и ефективното му действие.

Продуктът „артрофикс регенератор“ можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата: http://tonik.info/arthrofix/ или в повечето аптеки в страната.

ÖÅÍÀ:

1 бр. х 49 лв. + Áезплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Áезплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Áезплатна доставка /Общо: 117 лв./
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КАК СЕ ЛЕКУВА
ЕДНОСТРАННА
ЛИЦЕВА ПАРАЛИЗА

В

исоките нива на пикочна киселина
в кръвообращението могат да се
дължат на проблем с бъбречната
функция. Ако лекарят ви каже, че нивото на пикочната ви киселина е прекалено високо, обезателно трябва да вземете следните мерки за понижаването му.
Игнорирането на диагнозата на лекаря
и проблема като цяло може да доведе
до образуване на камъни в бъбреците
и бъбречна недостатъчност. Не се паникьосвайте! В следващите редове ще
ви предоставим информация за няколко природни средства за нормализиране на нивото на пикочната киселина.
Ябълков
оцет. Той не
само прочиства тялото, но и елиминира излишното количество пикочна киселина и възстановява нормалния pH.
Съставки: 1 супена лъжица ябълков
оцет, 1 чаша вода (200 мл)
Смесете ябълковия оцет с чаша вода. Приемайте напитката 3 пъти дневно.
Веднъж щом свикнете с вкуса на оцета, ще можете да увеличите дозата до 2
супени лъжици в 1 чаша вода.
Не приемайте повече оцет от препоръчаното, тъй като той притежава свойството да понижава нивото на калия в
организма.
Лимонов сок. Лимоновият сок има
алкализиращ ефект. Това го прави отлично средство за неутрализиране на
високите нива на пикочната киселина.
Съдържащият се в лимона витамин С
стимулира този ефект. Можете да си набавите витамин С със следната рецепта:
Съставки: Сокът от един лимон, 1 чаша вода (200 мл)

Смесете лимоновия сок с водата. Това трябва да бъдете първото нещо, което консумирате рано сутрин на празен
стомах.
Горски плодове. Череши, къпини,
малини и други представители на горските плодове представляват съюзници в борбата с високите нива на пикочната киселина. Те съдържат определени химикали, които редуцират нивото
до оптималното. Добра идея е да пробвате да разрешите здравословния си
проблем чрез тази рецепта:
½ чаша череши на ден в продължение на няколко седмици, ¼ чаша черешов сок на
ден, 1 чаша
къпини или
ягоди на ден
Сода бикарбонат.
Содата бикарбонат не само ще ви помогне да понижите нивото на пикочната киселина
– тя също така е природно средство за
неутрализиране на камъните в бъбреците.
За да избегнете лекарска намеса, заложете на сода бикарбонат.
Съставки: ½ супена лъжица сода бикарбонат, 1 чаша вода (200 мл.)
Разтворете содата бикарбонат в чаша вода. Пийте напитката 4 пъти дневно
в продължение на 2 седмици.
Това средство е ефикасно, но не бива
да бъде прилагано повече от 2 седмици
подред. То не се препоръчва и за хора,
които страдат от високо кръвно налягане. Ако сте над 60 години, съветваме
ви да консумирате до 3 чаши от тази напитка дневно.
Храни, които да избягвате: червено месо, черва, риба, домашни птици,
бобови храни, мая, гъби, бира.

Как да намалим нивата
на пикочната киселина

Възпалението на
лицевия нерв настъпва при вирусна инфекция, която е стимулирана от охлаждане на
лицето.
Нервът минава през
много тясно костно
пространство и понеже се подува, се притиска и импулсите му
не стигат до лицевите
мускули. Вследствие
на това устата на пациента се изкривява към
здравата страна, окото
от болната страна не се

да се приложат всички
модерни средства. Тогава лечението в почти 100% е напълно успешно. Само при неправилно лечение се
получават усложнения
- придръпване на лицеви мускули при затваряне на очите или
смях, сълзене от засегнатото око при хранене. Голямата част от усложненията може да се
излекуват също в клиника до три-четири месеца след парализата.

затваря добре, то сълзи или е сухо. Може да
се появи и шум в ухото.
Лечението на парализата на лицевия
нерв трябва да започне веднага след появата на признаците, за
да бъде успешно. Болният обаче не трябва
да се лекува вкъщи, а
в клиника, за да може

ВНИМАНИЕ!
ЗА
ВЪЗРАСТНИТЕ! От
парализа на лицевия
нерв може да се лекувате във всички университетски болници
в страната, в Окръжна
болница - София, както
и във Военномедицинската академия. Обадете се веднага за преглед и приемане!

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

при зарастването на рани и се бори с вируси!
Продуктът Ензи-Мил (EnzyMill) съдържа седемте най-важни
храносмилателни ензима, подбрани от растителни източници и микроорганизми в National Enzyme
Company – USA, лидер в производството на ензими. Те подобряват усвояването на важните за организма нутриенти, като въглехидрати, мазнини, протеини, витамини и минерали. Таблетките са
устойчиви на стомашната киселинност, имат широк спектър на
действие. Таблетките в Ензи-Мил
(Enzy-Mill) не съдържат животински продукти, оцветители и консерванти! Могат да се приемат и
от вегетарианци.
Ензи-Мил (Enzy-Mill) подобрява
храносмилането, като го подмага,
в резултат на което не чувстваме
тежест и болки в стомаха, предотвратява подуването и намалява
газовете.
Можете да намерите
в аптеките и без рецепта
или онлайн директно от производителя на www.botanic.cc!
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д-р илия калчев, д.м.:

Â „Лейзúр Ìед“ работим
с най-сúвременните технологии за
диагностика и лечение на простатата

- Д-р калчев, с най-голям опит у нас сте в лазерната хирургия на простатата. какво повече ви дава
тулиум 200 вата в сравнение с другите лазерни системи?
- Лазерната простатна хирургия по аналогия на всички технологии постоянно
търпи еволюция в посока подобряване на базовите параметри – мощност и прецизност. В България се работи
с различни лазерни системи, като първенец в технологично отношение е Тулиум с мощност 200 вата и прецизност от само 0,2 мм про-

никване в тъканта.
Тулиум-интервенцията е най-високият клас в лазерното лечение, като надгражда възможностите както на двата традиционни метода –
трансуретралната
резекция на простатата (ТУРП) и операцията от отворен
тип, така и на останалите лазерни системи.
- как точно ги надгражда?
- ТУРП се назначава за помалки обеми, докато отвореният тип - за големи. При операцията с Тулиум 200 вата отпадат подобни ограничения.
При тази висока мощност могат да се оперират всякакви обеми на жлезата. А водещата прецизност го прави
незаменим при мъже с придружаващи съдови заболявания, диабет, високо кръвно, неподлежащи на лечение
със стандартните методи.
Ако при ТУРП жлезата се
достига през уретрата без

рязане, също както е при лазерната хирургия, то самата интервенция е принципно различна – нарязва се на
парчета с ток и се изважда
през канала. За разлика лазерната хирургия използва
специфична енергия с ниска
прониквателна способност,
с която жлезата се изпарява, щадящо съседните тъкани, и се извежда под формата на газ. С Тулиум лазер успешно работим в София, Варна и Стара Загора.
- кога пристъпвате към
видео уродиагностика?
- Използваме я и при
мъже, и при жени, когато
имат проблеми в уринарния
тракт и трябва да се изясни
с абсолютна точност причината, т.е. за локализиране на всички състояния на
простатата, стеснение в пикочния канал, тумор на мехура, камъни. Особено при
по-трудни за диагностициране случаи. Най-голямото
й предимство е, че всичко
се случва пред очите на пациента - без упойка, бързо
и безболезнено.

В мЦ „лейзър мед“ – София, Варна и Стара Загора, се провежда
Пълен Преглед на ПроСтатата на Цената на конСУлтаЦиЯ с
включени: консултация с уролог, измерване на обема на простатата, измерване на остатъчна урина, туморен маркер ПСа.
тел. 02 4 760 760, моб. 0899 52 11 01, www.lazermed.bg

физическото натоварване
предпазва от
старческо слабоумие
Физически активните възрастни запазват по-дълго време умствената си работоспособност.
Това доказаха психиатри от
Калифорнийския университет
в Сан
Диего,
които
са изследвали почти 6000
в ъ з растни
жени и
мъже.
Учен и т е
наблюдавали
хора от
старчески домове. Оценявали физическата им активност по калориите, изразходвани при разходки, работа в градината и
физкултурни упражнения.
При жените с физическо натоварване умствените способности се запазват почти 40%

по-добре от неактивните жени.
У мъжете процентът на запазване на умствената активност
бил около 30%.
Физическо натоварване с
разходка по 1,5 км на ден на-

малявало риска от слабоумие с
13% и при двата пола. Лекарите обясняват това с благоприятното повлияване на мозъчните съдове, които хранят по-добре нервните клетки и намаляват риска от атеросклеротични
изменения.
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КОМПЛЕКСНО РЕШЕНИЕ Създават ли шиповете
ЗА МЪЖКОТО ЗДРАВЕ
проблеми?

еликсир За Простатата и ПикоЧниЯ МеХУр
„тиквено сеМе – ПЧелен ПраШеЦ капсули х
30“ на „ЕСПАРА“, Австрия,
е съчетание на шест от наймощните 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.
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 По-ДоБър ХорМонален Баланс
В съвременния
свят на стрес, замър-

сена околна среда и непълноценна храна
природата щедро ни дава помощта си чрез
биопродукта “Мака капсули х 80” на „ЕСПАРА“, Австрия. Богатият състав на растението мака обуславя неговия подмладяващ и
обновяващ ефект върху жлезите с вътрешна секреция. Продуктът стимулира хипофизно-хипоталамусната ос, като резултатът
е увеличаване производството на хормони от яйчниците, тестисите, надбъбречната
жлеза, панкреаса, щитовидната жлеза и т.н.
Има широкоспектърно тонизиращо действие при състояния на изтощение и свързана със стреса нарушена социална функция.
Стимулира концентрацията и способността
за запаметяване, съдейства за повишаване
на издръжливостта и стимулира обмяната на енергия в организма, без да съдържа вредни стимуланти, опиати и дори кофеин. Подобрява общото благосъстояние
на организма и при мъжете, и при жените, давайки цялостно усещане за здраве.
За иЗДръжливост
и МлаДост
„карноЗин капсули х
40“ на „ЕСПАРА“, Австрия,
е силен антиоксидант. Предотвратява възрастовата
дегенерация на липидите,
белтъчните и въглехидратните молекули и нуклеиновите киселини. Благоприятства оздравителния процес при различни рани и язви в устната кухина, стомаха и
дванадесетопръстника. Подобрява микроциркулацията на кръвта в мозъчната тъкан
и съдейства за намаляване на риска от сенилни мозъчни разстройства, като се прилага успешно за подпомагане на баланса при
различни типове деменция, болест на Алцхаймер, Паркинсонова болест, шизофрения, аутизъм, епилепсия и пр. Подобрява
съкратителната способност на миокарда и
неговата издръжливост към неблагоприятни въздействия. Подпомага регулирането
на кръвната захар и инсулина.

За информация се обърнете
към вносителя: “ФармаБион
ПлЮС” еоод,
тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg

много добър ефект имат мануалните и кинезитерапевтичните методи, прилагани в
Център За Масажи “Био
енерго сПектър” – София.
Чрез прилагането на над 100
Главоболието, болките във вида манипулативни техники на
врата, раменете, гърба и стави- специалния японски масаж на
те често се дължат на заболява- проф. М. Сайонджи се постига
не на костно-ставната система. постепенно отпускане на преКостният израстък (шип) пре- напрегнатите и заякчаване на
дизвиква притискане на нерви- отслабените мускули в шийноте, които излизат в тази област раменния и гръбначния отдел,
на гръбначния стълб. Поняко- след което се пристъпва към отга, вследствие на травма, тежка блокиращи тракции. В комплефизическа дейност и др., гръб- кса влизат още зонотерапия, ауначният стълб се натоварва до- рикулотерапия, физиотерапия
пълнително, което е причина
и
възстаза стесняван
о
в
ителне на диско- 26 гОДиНи “БиО еНергО СпеКТър” на японска
вите междуЦентър за
възстановителен
гимнастипрешленни
масажи
сПа център
ка.
пространсофия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
Тези безства и приул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
лекарстве(срещу ІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
тискане на
ни методи
близо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
нервните
в комбинател. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
коренчета.
0896/691827
ция ефикас0889/628691
По този нано повлияефект при:
чин болки- Коксартроза,изключителен
ват на болгонартроза, дископатии, дискови хернии,
те се засилшипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
ките
при
ват, ограниглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
ошипявачава се под- плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др. не, възставижността
новяват нормалната двигателна целия гръбначен стълб.
на дейност, мускулната трофиНяма закономерност за пояка, засилват кръвообращението
вата на това заболяване. Шипои лимфотока в организма, като
вете могат да се образуват при
обездвижване, при неправил- паралелно нормализират прона обмяна на веществата, след менената му реактивност. Протравма, след неизлекувани ин- цедурите се извършват от опфекции и др. Влияние оказва и итни рефлексо- и кинезитерапевти, лично обучени от автонаследственият фактор.
Естествено е да си зададем ра на терапията. Във въЗставъпроса може ли да се запази новителниЯ сПа Център на
костната система здрава и ра- фирмата можете да получите и
ботоспособна за по-дълго вре- допълнителни водни и топлинме и има ли начин да се нама- ни процедури, релаксиращи телят болките и да се раздвижат рапии за гръб, както и специални дрениращи терапии за отеставите при ошипяване.
При подобни оплаквания кли, уморени и подути крака.

Êамъните в жлъ÷êата са êато бомба със заêъснител
Камъните, които се образуват в жлъчката, може
да са твърди и меки като
глина, с размера на песъчинка или до няколко сантиметра в диаметър. Броят им варира
от един до десетки и дори
стотици!
До опасни
последствия
би могла да
доведе дори
и песъчинка в
жлъчния мехур, убедили
са се специалистите.
По тази причина те
често препоръчват оперативно отстраняване
на жлъчката. Народната медицина обаче има
своя теория за заболяването. Наскоро немски
медик и изследовател
открива комбинация от
екстрактите на няколко
растения (бял трън, глухарче, артишок и шизандра), която размеква камъните и песъчинките

и спомага безболезненото им извеждане от тялото. По думите на лекарите процесът е по-бавен и
по тази причина се препоръчва три-месечен прием

мираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист)
за Хепа клийнър: „Препоръчвам горещо продукта. Аз самият провеждам
всяка година тримесечен
курс, за да поддържам черния си дроб и
да съм сигурен,
че няма да страдам от камъни в
жлъчката.“
Действие на
Хепа Клийнър:

за пълни резултати, но
не предизвиква кризи и
предпазва тялото от последващо образуване на
камъни в жлъчката. Заедно с това се наблюдава очистващо действие върху
черния дроб, с което формулата се препоръчва при
пациенти с омазнен черен
дроб (стеатоза), хепатит,
цироза и др. Откритието
е регистрирано под името Хепа клийнър и е достъпно в България в рено-

 Поддържа
в норма стойностите на
чернодробните ензими.
Подобрява обмяната на липидите и намалява омазняването на черния дроб.
 Пречиства черния
дроб от токсини, бактериални и вирусни инфекции,
наркотични вещества, пестициди, лекарства, алкохол.
Намалява вредното
въздействие от прилагани
химио- и лъчетерапия.
Защитава клетъчните

мембрани.
Регенерира клетките и усилва ефективността на лимфната система за изхвърляне на
тежки метали.
Действа благоприятно върху храносмилателния тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата.
Активира функцията на бъбреците.
Хепа клийнър има
дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото
дори след периода на
употреба. Без лекарско
предписание.
състав
 Бял трън - екстракт

(200 мг)
 Корен от глухарче
- екстракт (200 мг)
 Артишок - екстракт
(200 мг)
 Шизандра - екстракт (200 мг)
Препоръчителен
прием
2 капсули дневно,
след хранене, с достатъчно количество
вода. Специалистите
препоръчват 3 месеца прием, за да получите най-добри резултати. Но можете да започнете да чувствате
някои от предимствата и подобренията и
много по-рано.

хепа клийнър можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/hepacleaner/ или в повечето аптеки в страната.
Цена:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

17.X. - 23.X.2018 г.
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от ляво на дясно: николай митков, радка Попова,
ангел Папазов, Петьо дафинкичев, ружди Селим
В различните региони на страната по различен начин отбелязват
Международния ден на
възрастните хора. Като
се започне от тържествени, понякога скучновати събрания с по-дълги доклади, премине се
през фестивали на художествената самодейност и концерти, та се
стигне до всенародни
веселия. Първомайци
умело съчетават и трите подхода. Посрещнаха ни като стари приятели, макар че с председателката на Общинския
съвет на пенсионерите
„Дълголетие“ се срещаме за първи път. Общуването със симпатичната дама е изключително
леко и приятно. Може
би защото Радка Попова е отдала 42 години от
трудовата си дейност на
организационна работа
в сферата на културата.
Нямаше тема, свързана
с изявите на 20-те клуба, да я затрудни.
- Познавам региона на
пръсти. В което и село
да замръкна, все ще се
намери кой да ме приюти! – смее се тя. – Била съм и секретар на читалището в Дебър. След
промените останах една
година с формулировка
„освободена поради невъзможност да бъде използвана“! Бях кажи-речи в най-пълноценната
си възраст. Обидно беше, но не съм се отчайвала – не е в характера
ми. Страшно ми липсваше обаче контактът с хората.
Веднага след пенсионирането Радка намира

ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА

в полза на възрастните

си съграждани. На отчетно-изборното събрание
преди две години настояват да поеме председа-

телството. Прави самоотвод, заради което някои хора й се сърдят.
Но след тежко заболяване на титуляря се съгласява.
Традициите тук са
изключително добри.
До голяма степен е така заради отношението на кмета Ангел Папазов към мъдрите си белокоси земляци. Помещенията на централния
им клуб са в общинската сграда и поддръжката изцяло е от бюджета
на местната управа.
- Няма проблем, за
чието решаване да съм
се обръщала към нашия
градоначалник и той
да не е приемал нещата присърце. Обикаля
и дружествата в селата.
Хората го уважават, четири мандата гласуват
за него – споделя г-жа
Попова.
За нас високата оценка не беше изненада. Повече от десет години получаваме положителни

сигнали от дописници
и благодарни читатели
за отношението тук към
третата възраст. Имали сме и лични срещи с
г-н Папазов. Отразявали сме начина, по който се отбелязва 1 октомври на площада с музика и народни танци като
на събор.
- Този път решихме
да обединим полезното
с приятното – обяснява
председателката. – Официалната част ще са словата на гостите и моята
кратка „реч“. Надявам се,
че и главният редактор
на любимия вестник ще

каже някоя и друга дума. Близо 400 души сме
поканили на тържествен обяд. Осигурили сме
безплатен транспорт от
общината. Оркестърът е
подарък от кмета. Самодейци ще изпълнят тракийски
танци. Малчугани от детската
градина „Първи юни“ с кратка програма ще
поздравят своите баби и дядовци. Надявам
се да стигнем до
хората…
- Кой ще плаща масрафа? –
бе неудобният
ми въпрос.
- Малко ние,
малко кметът,
имаме и спонсори. Всеки ще даде по
някой лев – е бързият отговор. – Още повече че
всичко е изключително
скромно.
- За да не си помисли
някой, че основната задача на пенсионерското ръководство е да организира софри, защото
вече ни информираха за
коледно парти с по чаша
вино, ще изредим някои
от инициативите,

ПРЕТВОРЯВАНИ
В ЖИВОТА

В селата самодейците са в основата на проявата на читалищата. За
пример са колективите в
Дебърско, Градина, Плодовитово. В централния
клуб всеки вторник се
мери кръвното наляга-

не. Четат се лекции, съобразени с напредналата възраст, от представители на Червения кръст.
Два пъти в годината са
безплатните прегледи на очите. Съставите
участват в областни мероприятия в Пловдив и
печелят награди. Не се
пропуска и фестивалът
в Хасковски минерални
бани „Богородична стъпка“. Но най-голямото постижение е безплатната
почивка и лечение в санаториум. Личният разход е само за транспорт.
Членове на пенсионерските дружества се редуват и изкарват
по една
седмица
в прекрасни
условия.
Благодарни
сме на
професор Димитров.
Така е и
със специализираната болница за
рехабилитация
в Рудозем. Документите
и направленията след
съответните прегледи
оформя д-р Коларова…
Дай боже всекиму такава придобивка! По три
процедури дневно, ле-

карско наблюдение, храна и нито един лев плащане! За оцеляващите с
по 200 лв. месечно това
е направо печалба от лотарията.
Музиката се чуваше
доста преди да стигнем
до ресторанта-градина
„Белите брези“. Звукът
на кларинета се извисяваше призивно и игриво. Кметът с букет цветя
дойде точно в уреченото време, придружен от
двама свои заместници
– Ружди Селим и Николай Митков. От Пловдив
пристигна д-р Лидия Учкунова, член на общинския съвет, секретарката на читалището „Св. св.
Кирил и Методий“ Ани
Сиракова, с която пенсионерите имат посто-

янна съвместна дейност,
естествено бе тук.
„На този ден културният свят прекланя глава пред житейската мъдрост – подчерта при откриването Радка Попова.
– И у нас се отдава почит на професионализма
и опита, с който сме градили държавата, създавали сме семейства, поставяли сме основи за
бъдещето на нашите деца и внуци. На този ден
е задължително да се отбележи приносът ни за
обществото. Призвани
сме да пазим традициите, ежедневието невинаги е лесно. Много от нас
са изправени пред прага
на мизерията. Не може
една нация да е цивилизована, ако не се отнася
с внимание към възрастните хора… Нека за няколко часа да забравим
болките и проблемите.
Можем да се гордеем, че
сме оставили добро наследство след себе си…“
Емоционалните думи
на председателката няма да преразказваме изцяло. В тях имаше и остра критика към онези,
които докараха поколението ни до бедност. Но
и надежда, че нещата може да
се оправят.
С
овации
бе посрещн а т

кметът.
Явно хората го
уважават
и с внимание слушат онова, което
той казва, защото е истинско, умно, премерено.
„Скъпи родители,
радвам се, че отново
сме заедно на вашия
празник. той е кулминацията в отношенията ни, защото се срещаме постоянно по
различни поводи. Благодаря ви за всичко, ко-

ето сте направили за
нашия град, за предприятията, за инфраструктурата, която
ползваме и днес! Благодаря ви за активността, за това, че винаги подсказвате добри
идеи! и най-вече, че
сте отзивчиви, откликвате като младежи, когато се нуждаем от вашата помощ и ви призовем…“
Много хубави неща
изрече кметът и ни зарадва с висока оценка за вестник „Пенсионери – За вашето здраве“ и с публично поетия ангажимент за съдействие в абонаментната кампания за идната година. Уверени сме,
че думите на г-н Папазов тежат и той никога
не хвърля обещания на
вятъра. Главният редактор Петьо Дафинкичев
поздрави присъстващите за тяхната сърцатост,
че не се оплакват, не се
самосъжаляват, не са се
затворили в себе си, а намират сили да се веселят. За българския пенсионер това е геройство.
Зам.-кметовете, представители на политическите сили ДПС и БСП се
присъединиха към
пожеланията за
здраве
и дълголетие.
Положителното качество на
смислената официална част
бе нейната краткост.
Стартира развлекателната програма. Багрите на тракийските носии блестяха на октомврийското слънце. Стихчетата на невръстните потомци просълзиха мнозина, а оркестърът направо се раздаваше. В духа на отминалото спокойно и сито „тоталитарно време“, когато банкетите не бяха
рядкост, особено за богатите текезесета, печелившите предприятия и
ударните трудови колективи, се стигна до всеобщото веселие.

екипът ни не дочака края. трябваше да скъсяваме пътя към София. обещахме на домакините нови срещи и пожелахме на кмета все така да се отнася към пенсионерите. на настоятелните молби да останем за почерпката и на
притеснението на г-жа Попова, изречено по южняшки: „ама как така ще тръгвате, гладни ли
ще пътувате?!“, отговорихме, че внушението
на „хубавото наде“, някогашен водач на СдС, за
журналистите, че пишат хубави неща само ако
са добре нахранени, не важи за нас. ние оценяваме хората по делата им. а тук, в Първомай, те
са от добри по-добри.
реДакЦионен екиП
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дна от най-значимите личности, оставили отпечатъка си в
родното просвещение и
в похода на изтерзания
български народ към самоусъвършенстване в
името на родината, е Марин Дринов. Той е роден
на 20 октомври 1838 г. в
Панагюрище. В този град
израстват много от големите борци за свобода и
това далеч не е случайно.
В средата на ХIХ в. Панагюрище е сред малкото
места, където българчетата могат да получат образование, а с това и определена ценностна система. Този град е и люлка
за патриотичния дух на
много наши сънародници от онова време. Именно тук бъдещият професор Дринов завършва
взаимното, а след това и
класното училище.
От средата до края на
50-те години е учител в
училището в родния си
град, но скоро след това
съдбата му отрежда друг,
по-различен път. Перспективата като обикновен местен учител не му
се нрави. Той държи да
има досег с постиженията на световната наука.
Вероятно затова решава
да замине за Русия.
През есента на 1858 г.
Дринов пристига в град
Киев. Там заживява в
местния славянски пансион, а междувременно
се записва в Духовната
семинария. Остава в града до 1861 г., когато отново поема на път. Следващата мечта за българина е величествената
Москва. Дринов постъпва в Московския университет, във Факултета по
история и филология, къ-

Минало незабравимо
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дето се и дипломира. Знанията, които българинът
придобива по време на
следването си, са впечатляващи, затова той е забелязан от руската аристокрация.
Скоро след завършването си Дринов е нает като частен домашен учител в семейството на благородника княз Голицин, където остава до 1870 г.
Българинът пътува
често из Европа, като
посещава
АвстроУнгария,
Италия,
Франция
и Швейцария. По
време на
тези свои
„приключения“ той не
забравя работата си. Нещо
повече, дори за момент Марин Дринов не
забравя родината си! Постоянно се рови в историческите архиви или поне
в онези, които са достъпни за него. Събира материали за България, макар
да прекарва голяма част
от живота си на стотици
километри от нея.
За знанията на Марин
Дринов се носят легенди, той се превръща в
изключително уважавана от българската интелигенция фигура, която
дава максимума от себе
си и постига големи познания. През 1869 г. заедно с други представители на високообразованите сънародници уче-

180 години от рождението
на професор марин дриноВ

ният става един от учредителите на Българското
книжовно дружество (бъдещата Българска академия на науките – БАН). Поради способностите си и
признанията, които получава, Дринов е
избран за
негов
председа-

тел.
Като
такъв
той приема безкористно огромната отговорност, която пада върху
плещите му. Превръща
се в изключително активен деец. Задълженията
му не стават по-малко, затова пък продължава да
напредва в науката.
През 1872 г. Дринов
се явява отново в Московския университет и
получава своята магистърска степен. Защитава
я с дисертация на тема
„Заселението на Балканския полуостров от славяните“. Вече магистър
на една от най-престижните школи в Русия, а и в
Европа, скоро той е привлечен от университе-

та в Харков. След четири
години Дринов се явява
пред комисията и защитава докторска степен. Покъсно получава титлата
професор и авторитетът
му се издига значително,
без обаче за миг да замъгли любовта, която храни
към поробената си родина. Той следи внимателно
положението в България
и е изключително радостен, когато Русия повежда войските си срещу султана в подкрепа на българите. Когато армията на
императора достига София, Дринов е назначен
за вицегубернатор. Остава на поста до 1878 г.
и прави впечатление на
руснаците.
Професорът е избран
за завеждащ отдела на
народното просвещение във временното руско управление. Работи
много усърдно, дори и
след края на това привременно правителство.
Професор Дринов е една
от основните фигури, които спомагат за изграждането на новата българска държава. Той е и
един от съставителите на
първата родна конституция – Търновската. Нещо
повече, по негово предложение София е избрана за столица на освободена България. Впоследствие ученият се връща
в Харков, където продължава да работи като
преподавател в университета. Остава член на
Българското книжовно
дружество, а след 1898
г. е избран и за негов по-

четен член. Освен това
професорът става член
и на Императорската
Петербургска академия
на науките.
Автор е на научни
трудове от изключително значение за родината. Те са фокусирани основно върху историята,
но самият учен показва трайни интереси и в
областта на българския
език, литературата, етнографията и фолклора.
През 1869 г. Марин
Дринов публикува „Писмо до българските читалища“, в което начертава
широка програма за изучаване на езика, народното творчество, литературата и миналото на
българския народ.
Марин Дринов има големи заслуги за изграждането на българската
историческа и филологическа наука, както и
за тяхното бързо развитие. Той заслужава признанието на целия народ
заради приноса си в просвещението на България. Трудът, който Дринов полага през годините, е възхитителен. Просветителят е от онези хора, заради които народът ни се гордее.
Професор Дринов
прекарва почти целия
си живот далеч от България, страда по нея, милее за нея и работи за
нея, отдава пътя си на
родината, но умира далеч от нежната прегръдка на нейната свещена
земя. Смъртта си ученият среща на 13 март
1906 г. в Харков. Той
дълго време страда от
мъчителна туберкулоза,
която слага край на живота му.

ВЕХТИЯТ ВОЙВОДА
Така поборниците почтително наричат Цеко Петков Пешев. Казват му още
генерал Дългошевски, защото е роден в с. Дългошевци (сега Замфир) през
1807 г. Откакто се помни, все е с пушка в ръка.
Още 11-годишен вече е четник при войводата Саво,
после при войводата Точо, след това при Иван Кунин. Последният го съветва да създаде своя чета,
която първоначално е само от 9 души, но скоро нараства на 80. През 1836 г.
участва в Манчовата буна,
през 1841 г. – в Браилските
бунтове. След потушаването им бяга в Русия, но сърцето го тегли към многострадалната българска земя. Включва се в организирането на Чипровското
въстание и става един от
водачите му, предвожда
отряд от 260 души. Затворен е във Видин, откъдето го освобождава руското пратеничество на княз
Александър Меншиков. За
да се отблагодари на бра-

тушките, когато започва
Кримската война, сформира отряд от 320 души.
Отиват в Кюстенджа, където превземат 3 турски военни гемии и с тях стигат
до Севастопол, когато там
се водят тежки сражения.
Един френски корвет се опитва да ги спре, но те го
превземат и пленяват целия му екипаж. Понеже не
могат да управляват такъв
голям кораб, принуждават
капитана му да ги закара
в пристанището на Севастопол, където пристигат с
развети бойни знамена. Комендантът на крепостта е
безкрайно приятно изненадан, когато Цеко войвода му докладва, че водят
пленения френски кораб и
320 български бойци, които ще се включат в отбраната на Севастопол. Въоръжават ги с по-съвременно
оръжие, защото повечето
носят пушки кремъклийки.
Комендантът предлага да
им даде 10 дни, през които руски офицери да ги
обучат да стрелят с нови-

те пушки, но Цеко войвода казва, че ще се учат в
боя, нека само да ги изпратят срещу турци (във войната срещу Русия участват
Турция, Англия, Франция и
Италия). Изпращат ги на десния фланг, където са турските части. Там българите
не само удържат позициите, както им е наредено, но
провеждат и атаки, след които се връщат с пленници
и военни трофеи.
Русия губи войната,
но заслугата на българите е високо оценена. Цеко
войвода е приет лично от
император Нколай І, който му връчва сребърна сабя, а адмирал Нахимов го
награждава със златен орден „Георгиевски кръст“ и
го произвежда в чин капитан. Наградени са и много от четниците. На всички предлагат да ги приемат на руска военна служба, но капитан Цеко войвода казва, че България се
нуждае от тях. Връщат се в
поробената си родина, за
да защитават своите съна-

родници от турските безчинства. Тираните изпращат срещу четата на капитан Цеко войвода все помногобройни военни части, но те ги громят безпощадно, за което допринасят и руските им пушки.
За тях руското командване им е дало 60 хил. патрона. С тях воюват повече
от 20 г., повечето четници
се сменят, но войводата е
все същият, вече започват
да го наричат Дядо Цеко.
Когато през 1877 г. се обявява Руско-турската война,
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Четникът
от Лясковец

През лятото на 1868 г. в
четата на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа се включва 26-годишният Димитър
Мънзов. Той е роден в Лясковец през 1842 г. Баща му
Иван Мънзов, заподозрян
от турците за участие във
въстанието на капитан Дядо Никола през 1856 г., емигрира в Браила. Замогнал се
от търговия, той привлякъл
в Румъния семейството си.
Там Димитър Мънзов продължава образованието си
в българско училище. Става член на БТЦК. В четата
на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа постъпва с цялото
си състояние, като въоръжава освен себе си и други
момчета.
След боя в Карапановата кория тежко ранен и с
подбити крака не може да
следва другарите си. Поверяват го на овчар, комуто
дават пари да го гледа, и той
го подслонява в овчарската си колиба. Когато обаче
четата се отдалечава, овчарят го предава на турската
потеря. Димитър Мънзов е
осъден от турците и обесен
в Търново.

Цеко войвода
пристига с четата си в Кишинев,
където се сформира Българското опълчение.
Всички знаят кой
е той и какви са
неговите заслуги. При освещаването на Самарското знаме е поканен да произнесе слово и тогава казва: “Нека помогне Бог
на това знаме да
премине от край
до край нещастната българска
земя. Всичко нечисто, поганско и зло да
бяга пред него и подире
му да настане траен мир
и благоденствие.“
В освободеното отечество Цеко Петков Пешев е сред най-уважаваните българи. Избран е
за народен представител
в Учредителното и в Първото обикновено народно
събрание и даже е предложен за негов председател, но той отказва, защото според него тази чест

се пада на българския екзарх Антим І. Избират го
за заместник-председател.
Докато е такъв, половината от заплатата си дава за
благотворителни цели, въпреки че има семейство с
четири деца.
Умира през 1881 г. На
погребението му идва
княз Батенберг с взвод от
гвардейци. Поднася голям
венец, гвардейците изстрелват прощален салют.
Прочита се заповед на княза, който е главнокомандващ войската, за удостояването на Цеко войвода
с чин капитан от българската армия и награждаването му с най-високия военен орден. Пагоните и орденът са положени върху
ковчега. Берковскатата духова музика свири траурен
марш. Екзарх Антим І е поканен да произнесе слово,
но той казва само: „Умря
един голям българин, вечна му памет.“
По-късно в Лом признателните граждани му
съграждат скромен паметник.
Доц. йордан василев,
д-р по история
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Най-гледаните

17.X. - 23.X.2018 г.
Диема
СРЯДА, 17 октомври
07:00 „Женени с деца”
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър“
08:40 „Комисар Рекс“ 1
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5–0”
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
16:00 „Женени с деца” сезон 8
16:30 „Шанхайски рицари” –
комедия с уч. на Джаки
Чан, Оуен Уилсън, Арън
Тейлър – Джонсън, Том
Фишър, Ейдън Гилън,
Фан Уонг, Дони Иен, Оливър Котън, Алисън Кинг
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Транспортер”
21:00 „Хавай 5–0”
22:00 „Кикбоксьор” (премиера) – екшън с уч. на
Жан – Клод Ван Дам,
Ален Муси, Дейв Батиста,
Джордж Сейнт Пиер,
Джина Карано, Дарън
Шавали, Сара Малакъл
Лейн
00:00 „Транспортер”
01:00 „Краят на дните” – екшън
с уч. на Арнолд Шварценегер, Гейбриъл Бърн,
Кевин Полак, Робин
Туни, К.К.Х. Паундър, Род
Стайгър, Лойд Герауей,
Гейбриъл Бърн
03:30 Еротичен телепазар
05:30 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 18 октомври
07:00 „Женени с деца”
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър“
08:40 „Комисар Рекс“ 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5–0”
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас
Анвар, Емили дьо Равин,
Кен Дукен, I част

19:00
20.00
21:00
22:00

„Топ Гиър”
„Транспортер”
„Хавай 5–0”
„Железният човек“ –
екшън с уч. на Робърт
Дауни Младши, Терънс
Хауърд, Гуинет Полтроу,
Джеф Бриджис, Лесли
Биб, Шон Тоуб, Пол Бетани, Кларк Грег
00:30 „Транспортер”
01:30 „Похитители на изчезналият град“ – приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг
03:40 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 19 октомври
06:20 „Женени с деца”
07:30 „Уокър – тексаският
рейнджър“
08:40 „Комисар Рекс“ 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5–0”
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Атака срещу Еър Форс
Едно”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Транспортер”
21:00 „Хавай 5–0”
22:00 „Мумията се завръща”
00:40 „Транспортер”
01:40 „Фрактура”
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 20 октомври
05:50 „Камиони по леда“
06:50 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:30 „Топ Гиър” , 5, 3 епизода
11:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас
Анвар, Емили дьо Равин,
Кен Дукен
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Джеси Стоун: Гибелта
на невинните” – криминален филм с уч. на Том
Селек, Кол Суддут, Кати
Бейкър, Стивън Макхати,
Глория Рубен, Уилям
Садлър, Робърт Карадайн
15:30 „Ловът на орела” –

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

сряда, 17 октомври
Загадки в музея, сезон 5, еп. 3
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 6, еп. 9
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
Забранена история, еп. 1
Дълбоко в историята на времето
Личният живот на кралските особи,
еп. 3
Ловецът на оръжия, еп. 3
Най-големите измами в историята,
еп. 1
Времето, което промени света, еп. 7
Времето, което промени света, еп. 8
Останки от войните, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 7
Дълбоко в историята на времето
Забранена история, еп. 1
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
Личният живот на кралските особи,
еп. 3
Конспирация, еп. 6
Парижки мистерии, еп. 3
Парижки мистерии, еп. 4
По следите на трансилванското
злато
Втората световна война: цената на
империята, еп. 8
Останки от войните, еп. 3
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, сезон 8, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 26
Страхотни изобретения, еп. 7
Загадки в музея, сезон 6, еп. 2
Конспирация, еп. 5
Парижки мистерии, еп. 3
четвъртък, 18 октомври
Парижки мистерии, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, сезон 6, еп. 10
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
Забранена история, еп. 2
Мъртвият викинг, еп. 6
Средновековните мъртъвци, еп. 6
Личният живот на кралските особи,
еп. 4
Ловецът на оръжия, еп. 4
Най-големите измами в историята,
еп. 2
Времето, което промени света, еп. 9
Времето, което промени света, еп. 1
Останки от войните, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 8
Мъртвият викинг, еп. 6
Средновековните мъртъвци, еп. 6
Забранена история, еп. 2
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
Личният живот на кралските особи,
еп. 4
География на убийствата, еп. 3
Най-големите измами в историята,
еп. 3
Смъртоносно известна ДНК, еп. 1
Втората световна война: цената на
империята, еп. 9
Останки от войните, еп. 4
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, сезон 8, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 27
Страхотни изобретения, еп. 8
Загадки в музея, сезон 6, еп. 3
Загадъчни средновековни убийства, еп. 3
Най-големите измами в историята,

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

еп. 3
петък, 19 октомври
Загадки в музея, сезон 5, еп. 5
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, сезон 6, еп. 11
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
Забранена история, еп. 3
Подемът на цивилизацията, еп. 1
Подемът на цивилизацията, еп. 2
Личният живот на кралските особи,
еп. 5
Ловецът на оръжия, еп. 5
Най-големите измами в историята,
еп. 3
Времето, което промени света, еп. 2
Времето, което промени света, еп. 3
Останки от войните, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 9
Подемът на цивилизацията, еп. 1
Подемът на цивилизацията, еп. 2
Забранена история, еп. 3
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
Личният живот на кралските особи,
еп. 5
Убийци от древността, еп. 3
История на оръжията, еп. 6
Да избягаш от Хитлер, еп. 2
Втората световна война: цената на
империята, еп. 10
Останки от войните, еп. 5
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 8, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 28
Страхотни изобретения, еп. 9
Загадки в музея, сезон 6, еп. 4
Убийци от древността, еп. 3
История на оръжията, еп. 4
събота, 20 октомври
Страхотни изобретения, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 9
Страхотни изобретения, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 13
Страхотни изобретения, еп. 14
Страхотни изобретения, еп. 15
Страхотни изобретения, еп. 16
Втората световна война: цената на
империята, еп. 7
Втората световна война: цената на
империята, еп. 8
Втората световна война: цената на
империята, еп. 9
Втората световна война: цената на
империята, еп. 10
Машини за убиване, еп. 1
Скрити следи: Войната във Виетнам
Скрити следи: Ватерло
Страхотни изобретения, еп. 20
Страхотни изобретения, еп. 21
Проект “Нацизъм”, еп. 5
Свирепа Земя, еп. 1
Парижки мистерии, еп. 3
Парижки мистерии, еп. 4
Истинската война на тронове, еп. 1
Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 1
История на оръжията, еп. 6
Да избягаш от Хитлер, еп. 2
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
Останки от войните, еп. 3
Забранена история, сезон 5, еп. 5
Загадки в музея, сезон 6, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 23
Страхотни изобретения, еп. 8
Загадки в музея, сезон 6, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 13
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тв програми

Български

екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Рутгер Хауер, Джо Суба,
Зак Макгоун
17:20 „Железният човек“ –
екшън с уч. на Робърт
Дауни Младши, Терънс
Хауърд, Гуинет Полтроу,
Джеф Бриджис, Лесли
Биб, Шон Тоуб, Пол Бетани, Кларк Грег
20:00 „Бели мадами” – криминална комедия с уч.
на Шон Уейънс, Марлон
Уейънс, Джейми Кинг,
Франки Фейсън, Локлин
Мънро, Джон Херд,Бизи
Филипс, Тери Крюз
22:20 „Резервни убийци”
00:20 „Кикбоксьор“
02:20 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 21 октомври
06:30 „Камиони по леда“
07:30 „Топ Гиър” , 5, 3 епизода
11:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас
Анвар, Емили дьо Равин, Кен Дукен, Рупърт
Грейвс , II част
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Джеси Стоун: Презумпция за невинност”
– криминален филм с уч.
на Том Селек, Кол Суддут,
Кати Бейкър, Стивън
Макхати, Глория Рубен,
Уилям Садлър, Робърт
Карадайн
15:20 „Ловът на орела 2” –
екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Джеф Фейхи, Джо Суба,
Зак Макгоун
17:20 „Мумията се завръща” –
приключенски екшън с
уч. на Брендън Фрейзър,
Рейчъл Уайз, Джон Хана,
Арнолд Вослу, Одет Фер,
Дуейт Джонсън, Патриша
Веласкес
20:00 „Добре дошли в джунглата” – приключенски
екшън с уч. на Дуейн
Джонсън, Шон Уилям
Скот, Pосарио Доусън,
Кристофър Уокън, Юън
Бремнър, Джон Грийс,
Уилям Люкинг
22:10 „Горският воин” – приключенски екшън с уч. на

Чък Норис, Тери Кисер,
Макс Гейл, Трейтън Найт
00:15 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:40 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 22 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс” 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс” 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
16:00 „Женени с деца”
16:50 „Терминатор”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Звездни рейнджъри:
Мародер”
00:10 „Агентите на ЩИТ”
01:10 „Горският воин”
03:10 Еротичен телепазар
05:20 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 23 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс” 1
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс” 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
16:00 „Женени с деца” сезон 8
16:20 „Бели мадами”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Влакът трезор” – екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Уди Харелсън, Дженифър Лопес, Робърт
Блейк, Крис Купър
00:20 „Агентите на ЩИТ”
01:20 „Звездни рейнджъри:
Мародер” – екшън-фантастика с уч. на Каспър
Ван Диен, Йолен Блалок,
Степан Хоган
03:30 Еротичен телепазар
СРЯДА, 24 октомври
06:30 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският

неделя, 21 октомври
06:05 Страхотни изобретения, еп. 14
06:35 Страхотни изобретения, еп. 15
07:00 Как климатът определя облика на
историята, еп. 1
07:55 Вулканични одисеи, еп. 4
08:45 Мощта на вулканите, еп. 1
09:45 Времето, което промени света, еп. 1
10:10 Времето, което промени света, еп. 2
10:35 Дните, които написаха историята,
еп. 5
11:05 Дните, които написаха историята,
еп. 6
11:35 Конспирация, еп. 3
12:25 Конспирация, еп. 4
13:15 Прокълнати династии, еп. 10
13:40 Прокълнати династии, еп. 11
14:05 Мистериите на кралските убийства,
еп. 1
14:55 География на убийствата, еп. 1
15:45 Смъртоносно известна ДНК, еп. 1
16:35 Забранена история, еп. 5
17:25 Забранена история, еп. 6
18:15 Проект “Нацизъм”, еп. 6
19:10 Времето, което промени света, еп. 3
19:35 Времето, което промени света, еп. 4
20:05 Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 1
21:00 Невидимите градове на Италия, еп.
1
21:55 Селцето, еп. 3
23:00 География на убийствата, еп. 3
23:50 Парижки мистерии, еп. 3
00:20 Парижки мистерии, еп. 4
00:50 История на оръжията, еп. 6
01:45 Забранена история, сезон 5, еп. 6
02:35 Загадки в музея, сезон 6, еп. 11
03:25 Страхотни изобретения, еп. 24
03:55 Страхотни изобретения, еп. 9
04:25 Загадки в музея, сезон 6, еп. 11
05:15 Вулканични одисеи, еп. 4
понеделник, 22 октомври
06:05 Вулканични одисеи, еп. 5
07:05 Страхотни изобретения, еп. 3
07:35 Загадки в музея, сезон 6, еп. 12
08:25 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
09:15 Забранена история, еп. 4
10:05 Апокалипсисът на неандерталците,
еп. 1
11:00 Апокалипсисът на неандерталците,
еп. 2
11:55 Личният живот на Тюдорите, еп. 1
12:45 Ловецът на оръжия, еп. 6
13:35 Най-големите измами в историята,
еп. 4
14:25 Как климатът определя облика на
историята, еп. 1
15:20 Останки от войните, еп. 6
16:10 Страхотни изобретения, еп. 10
16:40 Апокалипсисът на неандерталците,
еп. 1
17:35 Апокалипсисът на неандерталците,
еп. 2
18:30 Забранена история, еп. 4
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
20:10 Личният живот на Тюдорите, еп. 1
21:00 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
21:55 От Световната война до Студената
война, еп. 2
22:55 История на оръжията, еп. 6
23:50 Втората световна война: цената на
империята, еп. 11
00:45 Останки от войните, еп. 6
01:35 Забранена история, еп. 2
02:20 Загадки в музея, сезон 8, еп. 13
03:05 Страхотни изобретения, еп. 29
03:35 Страхотни изобретения, еп. 10
04:05 Загадки в музея, сезон 6, еп. 5
04:50 История на оръжията, еп. 6

05:45 От Световната война до Студената
война, еп. 2
вторник, 23 октомври
07:00 Страхотни изобретения, еп. 10
07:25 Загадки в музея, сезон 6, еп. 13
08:15 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 5
09:05 Забранена история, еп. 5
09:55 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
10:50 От Световната война до Студената
война, еп. 2
11:50 Личният живот на Тюдорите, еп. 2
12:40 Ловецът на оръжия, еп. 1
13:30 Най-големите измами в историята,
еп. 5
14:20 Как климатът определя облика на
историята, еп. 2
15:15 Останки от войните, еп. 7
16:05 Страхотни изобретения, еп. 11
16:35 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
17:30 От Световната война до Студената
война, еп. 2
18:30 Забранена история, еп. 5
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 5
20:10 Личният живот на Тюдорите, еп. 2
21:00 Елизабет и нейните врагове, еп. 3
21:50 Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 1
22:45 Историята на Европа, еп. 3
23:41 Втората световна война: цената на
империята, еп. 12
00:35 Останки от войните, еп. 7
01:25 Забранена история, еп. 3
02:10 Загадки в музея, сезон 9, еп. 1
02:55 Страхотни изобретения, еп. 30
03:25 Страхотни изобретения, еп. 11
03:55 Загадки в музея, сезон 6, еп. 6
04:40 Истинската война на тронове, еп. 1
05:25 Истинската война на тронове, еп. 2
сряда, 24 октомври
06:10 Загадки в музея, сезон 5, еп. 7
07:10 Страхотни изобретения, еп. 11
07:40 Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
08:30 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
09:20 Забранена история, еп. 6
10:10 Дълбоко в историята на времето,
еп. 3
11:05 Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 1
12:00 Личният живот на Тюдорите, еп. 3
12:50 Ловецът на оръжия, еп. 2
13:40 Най-големите измами в историята,
еп. 6
14:30 Опасна Земя, еп. 1
15:20 Останки от войните, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения, еп. 12
16:40 Дълбоко в историята на времето,
еп. 3
17:35 Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 1
18:30 Забранена история, еп. 6
19:20 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 6
20:10 Личният живот на Тюдорите, еп. 3
21:00 Конспирация, еп. 7
21:50 Парижки мистерии, еп. 5
22:20 Парижки мистерии, еп. 6
22:50 Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 1
23:45 Втората световна война: цената на
империята, еп. 13
00:40 Останки от войните, еп. 1
01:30 Забранена история, еп. 4
02:20 Загадки в музея, сезон 9, еп. 2
03:05 Страхотни изобретения, еп. 1
03:35 Страхотни изобретения, еп. 12
04:05 Загадки в музея, сезон 6, еп. 7
04:50 Конспирация, еп. 6

рейнджър”
„Комисар Рекс” 1
„Кобра 11: Обади се!” 0
„Топ Гиър”
„Хавай 5-0”
„Уокър - тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс” 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Добре дошли в джунглата” – приключенски
екшън с уч. на Дуейн
Джонсън, Шон Уилям
Скот, Pосарио Доусън,
Кристофър Уокън, Юън
Бремнър, Джон Грийс,
Уилям Люкинг
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Без/смъртен” – трилър
с уч. на Райън Рейнолдс,
Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек
Люк, Виктор Гарбър, Мишел Докъри
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:30 Еротичен телепазар
03:40 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 25 октомври
06:00 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс” 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс” 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
15:50 „Женени с деца” сезон 8
16:20 „Без/смъртен” – трилър
с уч. на Райън Рейнолдс,
Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек
Люк, Виктор Гарбър, Мишел Докъри
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Железният човек 2” –
екшън-фантастика с уч.
на Робърт Дауни-мл.,
Мики Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Полтроу,
Дон Чийдъл, Сам Рокуел,
Самюел Л. Джаксън, Пол
Бетани
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:30 Еротичен телепазар
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00

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

четвъртък, 25 октомври
Парижки мистерии, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 12
Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
Забранена история, сезон 4, еп. 1
Парижки мистерии, еп. 1
Парижки мистерии, еп. 2
Средновековните мъртъвци, еп. 7
История за две сестри, еп. 2
Ловецът на оръжия, еп. 3
Най-големите измами в историята,
еп. 1
Опасна Земя, еп. 2
Останки от войните, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 13
Парижки мистерии, еп. 1
Парижки мистерии, еп. 2
Средновековните мъртъвци, еп. 7
Забранена история, сезон 4, еп. 1
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
История за две сестри, еп. 2
География на убийствата, еп. 4
Най-големите измами в историята,
еп. 4
Смъртоносно известна ДНК, еп. 2
Източна Прусия по времето на
Хитлер, еп. 1
Останки от войните, еп. 2
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, сезон 9, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 13
Загадки в музея, сезон 6, еп. 8
Загадъчни средновековни убийства, еп. 4
Най-големите измами в историята
петък, 26 октомври
Загадки в музея, сезон 5, еп. 9
Забранена история, еп. 3
Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
Забранена история, сезон 4, еп. 2
Подемът на цивилизацията, еп. 2
Подемът на цивилизацията, еп. 3
История за две сестри, еп. 3
Ловецът на оръжия, еп. 4
Най-големите измами в историята,
еп. 2
Опасна Земя, еп. 3
Останки от войните, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 14
Подемът на цивилизацията, еп. 2
Подемът на цивилизацията, еп. 3
Забранена история, сезон 4, еп. 2
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
История за две сестри, еп. 3
Убийци от древността, еп. 4
История на оръжията, еп. 7
Да избягаш от Хитлер, еп. 3
Източна Прусия по времето на
Хитлер, еп. 2
Останки от войните, еп. 1
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, сезон 9, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 14
Загадки в музея, сезон 6, еп. 9
Убийци от древността, еп. 4
История на оръжията, еп. 5
събота, 27 октомври
Загадки в музея, сезон 5, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 18
Страхотни изобретения, еп. 19
Страхотни изобретения, еп. 20

ПЕТЪК, 26 октомври
06:45 „Женени с деца”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс” 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър” сезон 2
14:00 „Комисар Рекс” 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
16:00 „Женени с деца” сезон 8
16:30 „Влакът трезор” – екшънкомедия с уч. на Уесли
Снайпс, Уди Харелсън,
Дженифър Лопес, Робърт Блейк, Крис Купър
19:00 „Топ Гиър” , сезон 22
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Кралят на скорпионите”
– приключенски екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Стивън Бранд, Майкъл
Кларк Дънкън, Кели Хю,
Бърнард Хил, Ралф Мьолер
00:00 „Агентите на ЩИТ”
00:50 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:15 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 27 октомври
06:00 „Камиони по леда”
07:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:30 „Топ Гиър” , 5, 2 епизода
11:00 „Драконови войни” –
екшън-фантастика с уч.
на Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фостър,
Крейг Робинсън
13:00 „Национална лотария”
13:40 „Джеси Стоун: Изгубени
в рая” – криминален
филм с уч. на Том Селек,
Глория Рубен, Лесли
Хоуп, Уилям Садлър,
Амелия Роуз Блеър, Макензи Фой, Алекс Картър
15:30 „Американска нинджа 3”
– екшън с уч. на Дейвид
Брадли, Стив Джеймс,
Майкъл Чан
17:30 „Железният човек 2” –
екшън-фантастика с уч.
на Робърт Дауни-мл.,
Мики Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Полтроу,
Дон Чийдъл, Сам Рокуел,
Самюел Л. Джаксън, Пол
08:35
09:05
09:35
10:05
10:35
11:10
12:05
13:00
13:55
14:50
15:45
16:35
17:25
17:55
18:25
19:15
20:05
20:35
21:10
22:00
22:55
23:50
00:45
01:30
02:15
03:05
03:50
03:20
03:50
04:35
05:00
05:30
06:00
07:00
07:55
08:45
09:45
10:10
10:35
11:05
11:35
12:25
13:15
13:40
14:05
14:55
15:45
16:40
17:30
18:20
19:10
19:35
20:05
21:00
21:55
23:00
23:50
00:20
00:50
01:45
02:40
03:25
03:55
04:25
05:10

Страхотни изобретения, еп. 21
Страхотни изобретения, еп. 22
Страхотни изобретения, еп. 23
Страхотни изобретения, еп. 24
Страхотни изобретения, еп. 25
Втората световна война: цената на
империята, еп. 10
Втората световна война: цената на
империята, еп. 11
Втората световна война: цената на
империята, еп. 12
Втората световна война: цената на
империята, еп. 13
Машини за убиване, еп. 2
Източна Прусия по времето на
Хитлер, еп. 1
Източна Прусия по времето на
Хитлер, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 22
Страхотни изобретения, еп. 23
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 1
Свирепа Земя, еп. 2
Парижки мистерии, еп. 5
Парижки мистерии, еп. 6
Истинската война на тронове, еп. 2
Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 2
История на оръжията, еп. 7
Да избягаш от Хитлер, еп. 3
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
Останки от войните, еп. 4
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 6, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 25
Страхотни изобретения, еп. 10
Загадки в музея, сезон 6, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 16
Страхотни изобретения, еп. 17
Страхотни изобретения, еп. 18
неделя, 28 октомври
Мистерията на катакомбите
Как климатът определя облика на
историята, еп. 2
Вулканични одисеи, еп. 5
Мощта на вулканите, еп. 2
Времето, което промени света, еп. 3
Времето, което промени света, еп. 4
Дните, които написаха историята,
еп. 7
Дните, които написаха историята,
еп. 8
Конспирация, еп. 5
Конспирация, еп. 6
Прокълнати династии, еп. 12
Прокълнати династии, еп. 13
Мистериите на кралските убийства,
еп. 2
География на убийствата, еп. 2
Смъртоносно известна ДНК, еп. 2
Забранена история, еп. 1
Забранена история, еп. 2
Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 2
Времето, което промени света, еп. 5
Времето, което промени света, еп. 6
Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 2
Невидимите градове на Италия
Селцето, еп. 4
География на убийствата, еп. 4
Парижки мистерии, еп. 5
Парижки мистерии, еп. 6
История на оръжията, еп. 7
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, сезон 6, еп. 13
Страхотни изобретения, еп. 26
Страхотни изобретения, еп. 11
Загадки в музея, сезон 6, еп. 13
Мощта на вулканите, еп. 1

25
Бетани
20:00 „48 часа” – екшън-комедия с уч. на Еди Мърфи,
Ник Нолти, Анет О’Тул,
Брион Джеймс, Джеймс
Ремар, Сони Ландъм,
Джонатан Банкс
22:00 „Пределна скорост” – екшън с уч. на Чарли Шийн,
Настася Кински, Джеймс
Гандолфини, Кристофър
Макдоналд, Гари Бълок
00:10 „Американска нинджа 3”
– екшън с уч. на Дейвид
Брадли, Стив Джеймс,
Майкъл Чан
02:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 28 октомври
06:20 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4
07:30 „Топ Гиър” , 6, 3 епизода
11:00 „Пределна скорост” – екшън с уч. на Чарли Шийн,
Настася Кински, Джеймс
Гандолфини, Кристофър
Макдоналд, Гари Бълок
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:45 „48 часа” – екшън-комедия с уч. на Еди Мърфи,
Ник Нолти, Анет О’Тул,
Брион Джеймс, Джеймс
Ремар, Сони Ландъм,
Джонатан Банкс
15:50 „Следващото карате
хлапe” – екшън с уч. Пат
Морита, Хилари Суонк,
Майкъл Айрънсайд,
Констанс Тоуърс, Крис
Конрад
18:00 „Кралят на скорпионите”
– приключенски екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Стивън Бранд, Майкъл
Кларк Дънкън, Кели Хю,
Бърнард Хил, Ралф Мьолер
20:00 „Ангел хранител” – криминален екшън с уч. на
Тил Швайгер, Мориц
Блайбтрой, Каролине
Шух, Луна Швайгер, Хайнер Лаутербах, Райнер
Бок, Ханна Херцшпрунг
22:50 „Изчезнал по време на
акция” – екшън с уч. на
Чък Норис, М.Емет Уолш,
Джеймс Хонг, Ави Клеймбърг, Дейвид Трес
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:30 Еротичен телепазар
понеделник, 29 октомври
06:05 Мощта на вулканите, еп. 2
07:10 Загадки в музея, сезон 7, еп. 4
07:55 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
08:45 Забранена история, сезон 4, еп. 3
09:35 Дълбоко в историята на времето,
еп. 1
10:30 Дълбоко в историята на времето,
еп. 2
11:25 Вътрешен поглед към кралския
двор, еп. 1
12:30 Ловецът на оръжия, еп. 5
13:20 Най-големите измами в историята,
еп. 3
14:10 Свирепа Земя, еп. 1
15:00 История на оръжията, еп. 1
15:55 Страхотни изобретения, еп. 15
16:25 Дълбоко в историята на времето,
еп. 1
17:20 Дълбоко в историята на времето,
еп. 2
18:15 Забранена история, сезон 4, еп. 3
19:05 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 3
19:55 Вътрешен поглед към кралския
двор, еп. 1
21:00 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
21:55 Свалени самолети: бягство от
нацистка Европа
22:45 История на оръжията, еп. 7
23:40 Хората на Хитлер, еп. 1
00:35 Останки от войните, еп. 2
01:25 Забранена история, сезон 4, еп. 1
02:15 Загадки в музея, сезон 9, еп. 5
03:00 Страхотни изобретения, еп. 4
03:30 Страхотни изобретения, еп. 15
04:00 Загадки в музея, сезон 6, еп. 10
04:50 История на оръжията, еп. 7
05:45 Свалени самолети: бягство от
нацистка Европа
вторник, 30 октомври
06:30 Страхотни изобретения, еп. 4
07:15 Загадки в музея, сезон 7, еп. 5
08:05 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
08:55 Забранена история, сезон 4, еп. 4
09:45 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
10:40 Свалени самолети: бягство от
нацистка Европа
11:30 Вътрешен поглед към кралския
двор, еп. 2
12:35 Ловецът на оръжия, еп. 6
13:25 Най-големите измами в историята,
еп. 4
14:15 Свирепа Земя, еп. 2
15:05 История на оръжията, еп. 2
16:00 Страхотни изобретения, еп. 16
16:30 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
17:25 Свалени самолети: бягство от
нацистка Европа
18:15 Забранена история, сезон 4, еп. 4
19:05 Империята на Хитлер: планът за
след войната, еп. 4
19:55 Вътрешен поглед към кралския
двор, еп. 2
21:00 Леден мост
21:55 Тридесетгодишната война - Желязната ера, еп. 2
22:50 Историята на Европа, еп. 4
23:45 Хората на Хитлер, еп. 2
00:40 Останки от войните, еп. 3
01:30 Забранена история, сезон 4, еп. 2
02:20 Загадки в музея, сезон 9, еп. 6
03:05 Страхотни изобретения, еп. 5
03:35 Страхотни изобретения, еп. 16
04:05 Загадки в музея, сезон 6, еп. 11
04:55 Истинската война на тронове, еп. 3
05:45 Истинската война на тронове, еп. 4
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26
Он еър
17 октомври, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове – приключенски сериал, семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Жертвата – политически
сериал
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: История
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
18 октомври, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове – приключенски сериал, семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Жертвата – политически

Фокс
СРЯДА, 17 октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Четвъртък, 18 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
10:50 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Петък, 19 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Светкавицата
09:50 Високо напрежение
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сериал
23:00 Жоакина, доня Революция – сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
19 октомври, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Дивото зове – приключенски сериал, семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:00 Ковбой
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
20 октомври, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Великият Зизу
08:30 Авиошоу
09:00 VIB
09:30 Истината за преписването
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление – криминален сериал
14:00 Криза - поредна
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR

16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00

Авиошоу
Q&A
Брюксел 1
Новините ON AIR
Опорни хора
Хрътката: да надушиш
престъпление – криминален сериал
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови
23:15 Бирария „Романтика” –
комедия, драма, Белгия,
2012 г.; режисьор: Джоел
Ванхоброук; в ролите:
Коен Де Боу, Филип Пийтърс, Рут Бекарт
01:00 Авиошоу
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
21 октомври, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Пеле: Кралят на футбола
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:30 Истината за кражбите в
мола
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление – криминален сериал
14:00 Криза - поредна
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“
20:00 Хрътката: да надушиш
престъпление – криминален сериал
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови
23:15 Два дни, една нощ – драма, Белгия/Франция/Италия, 2014 г.; режисьор:
Жан-Пиер Дарден, Люк
Дарден; в ролите: Марион Котиар, Фарбицио
Ронджионе, Катрин Сале
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История
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22 октомври, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление – криминален
сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:00 Ковбой
00:00 Новините ON AIR
00:30 Опорни хора
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
23 октомври, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление – криминален
сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Линиите на Уелингтън

23:00 Ковбой
00:00 Новините ON AIR
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
24 октомври, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление – криминален
сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Линиите на Уелингтън
23:00 Ковбой
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: История
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
25 октомври, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR

19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление – криминален
сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Линиите на Уелингтън
23:00 Ковбой
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
26 октомври, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Пътеводител на здравословната храна
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта – романтичен сериал
15:00 Goodwood
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето
мнение на живо в ефир
- актуално ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление – криминален
сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:00 Ковбой
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
27 октомври, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Кристиано Роналдо: Португалското чудо
08:30 Авиошоу
09:00 VIB
09:30 Удивителният свят на
гравитацията
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление – криминален сериал
14:00 Криза - поредна

14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови
23:15 Белият Бим – Черното
ухо, 1 част – драма, Русия
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
28 октомври, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Убийството на Джон
Кенеди
08:00 Първата дама на модата:
Мишел Обама
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:30 Удивителният свят на
гравитацията
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш
престъпление – криминален сериал
14:00 Криза - поредна
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови
23:15 Белият Бим – Черното
ухо, 2 част – драма, Русия
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История

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

16:15
16:45
17:10
17:40
18:05
18:35
19:30
22:15
23:25

21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:40
04:25
05:10

то: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Пришиване
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя

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

08:55
09:50
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20

Кости
Кости
Пришиване
Хавай 5-0
Излъжи ме
Агентите на ЩИТ
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Високо напрежение
Кости
Кости
Империя
Хавай 5-0
Живите мъртви
Високо напрежение
„Досиетата Х“
Империя
Демоните на Да Винчи
Уейуърд Пайнс
Империя

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

01:45
02:30
03:15
04:45

Психаротерапия
Психаротерапия
Психаротерапия
Психаротерапия
Психаротерапия
Бягство от затвора
“В неизвестност”
Богатството
Последният крал на Шотландия
Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
Заразата
Заразата
Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история

Понеделник, 22 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Богатството
22:55 Живите мъртви
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:35 Психаротерапия
Вторник, 23 Октомври
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:50 Кости
11:40 Кости
12:35 Смешни хора
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости

Кости
911
Хавай 5-0
Излъжи ме
Високо напрежение
„Досиетата Х“
Империя
Демоните на Да Винчи
Уейуърд Пайнс
Империя

Сряда, 24 Октомври
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:50 Кости
11:40 Кости
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Четвъртък, 25 Октомври
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

Петък, 26 Октомври
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Пришиване
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Високо напрежение
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Уейуърд Пайнс
05:10 Империя
Събота, 27 Октомври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Голо оръжие

Кости
Кости
Семейство Симпсън
“В неизвестност”
Психаротерапия
Психаротерапия
Психаротерапия
Бягство от затвора
Голо оръжие 2 &
От Ел Ей до Вегас
Куантико
911
Пришиване
Пришиване
Живите мъртви
Заразата
Заразата
Психаротерапия
Психаротерапия
Психаротерапия
Психаротерапия

Неделя, 28 Октомври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Смешни хора
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Голо оръжие 2 &
16:15 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Бягство от затвора
19:30 Да откриеш Форестър
22:15 Богатството
23:20 Или смърт, загадката с
Доналд Стрейчи
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
02:30 Заразата
03:15 Заразата
04:20 Психаротерапия
04:45 Убийството на Джани
Версаче: Американска
криминална история
Понеделник, 29 Октомври
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями

16:15
17:10
18:05
18:35
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:40
04:25
05:10

Агентите на ЩИТ
Високо напрежение
Кости
Кости
Империя
Хавай 5-0
Излъжи ме
От местопрестъплението: Маями
От местопрестъплението: Маями
Агентите на ЩИТ
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Високо напрежение
Високо напрежение
Кости
Богатството
Живите мъртви
Излъжи ме
Високо напрежение
Високо напрежение
Империя
Демоните на Да Винчи
Уейуърд Пайнс
Империя

Вторник, 30 Октомври
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:45 Високо напрежение
11:40 Кости
12:35 Моят нов най-добър
приятел
14:25 „Досиетата Х“
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Високо напрежение
20:00 Високо напрежение
21:00 Кости
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Високо напрежение
01:45 Високо напрежение
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
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Младежка олимпиада в Буенос Айрес

Лига на нациите

Фантастичен обрат Българските спортисти
жънат успехи
в срещата с Кипър

Националите ни постигнаха победа с 2:1
над Кипър, въпреки че

изоставаха в резултата в
третия си мач от група 3
на дивизия "C" от турни-

ра Лига на нациите.
Успехът за четата на
Петър Хубчев дойде
след страхотни голове на Кирил Десподов в 59-ата минута
и Тодор Неделев в
68-ата.
След третата поредна победа в турнира България е лидер в групата с пълен актив от 9 точки.
Втора с 6 е Норвегия.
Трети с 3 точки е Кипър,
а Словения е на дъното
без точков актив.

БФС награди „сребърните
момчета“

Сребърните медалисти от олимпийските игри в Мексико през
1968 година получиха
специални отличия от
Българския футболен
съюз, връчени им от
вицепрезидента на централата Йордан Лечков.
На терена на Националния стадион "Васил
Левски" излязоха девет
от "сребърните момчета" на старши треньора
Георги Берков. Това са
Стоян Йорданов, Атанас Геров – Кукумявката, Кирил Ивков, Ивайло
Георгиев, Евгени Янчовски, Петър Жеков – Вълшебния стрелец, Георги

„А”
група,
XII кръг
19 октомври 2018, петък, 20:00 ч:
Верея (Стара Загора) Ботев (Враца) - /пряко
по Диема спорт/
20 октомври 2018, събота, 15:00 ч:
Славия 1913 (София)
- Септември (София) /пряко по Нова спорт/
20 октомври 2018, събота, 17:15 ч:
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) - /пряко по Диема спорт/
20 октомври 2018, събота, 20:00 ч:
Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София) - /пряко по Диема

К

Василев – Гочо, Георги
Цветков – Цупето и Иван
Зафиров – Копата. Церемонията пропуснаха легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов и бившият централен нападател Михаил Гьонин, които бяха възпрепятствани от друг ангажимент.
Всеки един от сребърните медалисти от
1968 година получи ряд-

ка "мексиканска" топка
в специална стъкленица с индивидуален плакет. Футболните ни шефове уважиха някогашните национали по повод 50-годишнината от
медалите на "Естадио
Ацтека".
Легендите получиха
наградите си на полувремето на мача с Кипър.

Мариела Костадинова и Панайот Димитров
(на снимката) получиха златни отличия като част от интернационалния отбор, спечелил
първото място в мултинационалното гимнастическо състезание на
смесени отбори.
Българските млади
състезатели спечелиха
медали и в други дисциплини. Злато заслужиха
Кирил Киров в микс отбора на 10 м въздушен
пистолет и Мария Делчева в отборния бадминтон, Адриан Андреев в тениса на двойки си
осигури сребро, с бронзови медали са Галя Шатова в щангите и Едмонд
Назарян в борбата.
В кат. над 85 кг Хрис-

то Христов завоюва сребро в щангите с резултат
379 кг в двубоя. С един

килограм повече златото грабна иранецът Алиреза Юсефи.

На световното първенство в Япония

„Лъвиците“ победиха
тайландките и азербайджанките
Волейболистките от
националния отбор
на България записаха
първа победа във втората фаза и общо 3-а
на световното първенство в Япония. Момичетата на селекционера Иван Петков надделяха много трудно над
коравия тим на Тайланд с 3:2 (25:18, 22:25,
18:25, 25:22, 19:17) в
предпоследния си мач

от група F на шампионата.
Страхотен мач за
България изигра Нася Димитрова, която
заби невероятните за
център 28 точки (5 блока, 1 ас и 63% ефективност в атака) за побе-

Волейболистките от
националния отбор на
България завършиха
с победа участието си
на световното първенство в Япония.
Момичетата на селекционера Иван Петков разгромиха Азер-

дата. Гергана Димитрова (1 блок, 1 ас и 49%
ефективност в атака) и
Мирослава Паскова (1
блок и 36% ефективност в атака) добавиха
20 и 19 точки за успеха.
За тайландките звездата на тима Онума Ситирак реализира 24 точки (1 блок, 3 аса и 34%
ефективност в атака),
но и това не помогна.

байджан с 3:0 (25:19,
25:20, 25:20) в последния си мач от група F от
втората фаза на шампионата.
Така българските
"лъвици" приключиха
на 6-о място в групата с
4 победи, 5 загуби и 11
точки. България остана
на това място, след като Турция победи Тайланд с 3:1.

В турнира на ФИБА
Срещите Балкан
претърпя
домакинска загуба
спорт/
21 октомври 2018, неделя, 17:30 ч:
Дунав 2010 (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив) - /пряко по Диема
спорт/
21 октомври 2018, неделя, 20:00 ч:
ЦСКА (София) - Етър
ВТ (Велико Търново) /пряко по Диема спорт/
22 октомври 2018, понеделник, 20:00 ч:
Витоша (Бистрица, обл.
София ст.) - Берое (Стара
Загора) - /пряко по Диема спорт/
Забележка: По желание
на наши читатели в
следващия брой ще публикуваме програмата
до края на футболното
първенство в „А” РФГ сезон 2018/2019 г.

ениецът Стивън Киплагат спечели 35-ото издание на лекоатлетическия маратон на София с рекорд на трасето. Киплагат
преодоля класическата дистанция от 42,195 километра
по улиците на столицата за 2:14:05
часа, като подобри с 44 секунди старото върхово постижение на сънародника си Бармао Кипроно от миналия
сезон. Втори за 2:15:08 часа завърши
Абел Роб (Кения), а трети се нареди
Нуени Редуан от Мароко с 2:15:37 часа.

Отборът
по баскетбол
на Балкан
(Ботевград)
загуби домакинството си
на Ден Бош с
66:68 (16:16;
18:15; 15:25;
17:12) в мач
№2 от втория
квалификационен кръг на турнира ФИБА Европа, но въпреки това възпитаниците на Небойша Видич си осигуриха място в груповата фаза на надпреварата, след като
в първия двубой се наложиха с 86:76 и излязоха крайни
победители в сблъсъка с холандците.
Най-резултатен за ботевградчани беше Микаел
Хопкинс с 18 точки, а Димитър Димитров и Брендън
Браун добавиха съответно по 17 и 10 точки.
Джонатан Уилямс вкара 21 точки за гостите, а Кейшън
Шерил завърши с 13 точки.

Националният рекордьор в бягането на 3000 метра стийпълчейз Митко Ценов спечели бягането на 10 550

цът Гаврил Иулиус с 32:42 минути.
„Ред енимълс” придоби емблемата
и активите на ЦСКА за 8 млн. лева и логично настана еуфория сред
червената общност.
Феновете ликуват, и то с
пълно право. Те са едни от основните
виновници парите да бъдат платени.
Ако не бе техният натиск спрямо собствениците на ЦСКА-София, въпросната сума нямаше да бъде дадена, а с това приключваха претенциите на този
клуб за наследник на ЦСКА.

В няколко изречения
метра при мъжете на Софийския маратон в столицата. Възпитаникът
на Йоло Николов пресече първи финалната линия за 32:26 минути. Стоян
Владков беше само с 8 стотни по-бавен за втората позиция, а третото
място в тази дистанция зае румъне-
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Þбилåé на ÷иòалиùå „Ñâåòлина 1883“
На 26 септември НЧ
”Светлина 1883”, с. Раданово, общ. Полски
Тръмбеш, отпразнува
135 годи от основаването си. Читалището е основано от родолюбиви
радановчани и ние отбелязахме с чест и гордост неговия юбилей.
В продължение на
135 г. то е храм
на българската
духовност, съхранява
спомените на отминалите
времена
и отстоява
на превратностите.
В началото
читалището се е
казвало „Напредък”,
но през 1923 г. променят името на ”Светлина 1883”. Будни жители на селото в лицето
на Тодор Атанасов (Маджара) и Дончо Петров
(Гърка) събират средства и закупуват книги,
с което се поставя началото на библиотеката.
В момента тя наброява

над 14 000 тома. За библиотека тогава е служела една от стаите на старото ни кметство - книгите били в съндъчета и
се местели от стая в стая.
От 1949 до 1992 г. библиотеката

се намира в дюкяна на дядо
Тодор Копаранов.
От 1992 до 2009 г. тя
е разположена на първия етаж в новата сграда на читалището. На
27 април 1983 г. се прави първата копка за построяването на нова-

та сграда и се отбелязва 100-годишнината от
основаването на читалището. Тогава Министерството на културата
награждава читалището
с орден „Кирил и Методий” - първа степен.
Този юбилей е една
равно-

сметка. Първият самодеен състав е театралният, основан през 1898
г. На 1 ноември ще отбележим 120 г. от създаването му. Първото представление е „Преминаването на Ботевата чета през Дунав и битката на връх Вола”. Следват пиеса след пиеса. В

началото женските роли се изпълняват от
мъже, но по-късно идват учителки, които активно
се включват в театралния
състав.
П р е з
1946 г.
читалищната дейност се разраства с нова
сила. Поставя се
началото на хоровия състав с ръководител младата и енергична учителка Евангелина
Иванова.
През 1958 г. се създава и танцов състав с ръководител Тодор Кузманов. През 1963 г. се формира естрадно-сатиричен състав с ръководител Йосиф Христов.
В момента читалището има следните състави – група за народни
песни, за стари градски
песни, за възрожденски
и патриотични песни, за
автентичен фолклор, за
хумор, ромска група, за

талище, защото то е пазител
н а

художествено слово, детска група за танци, песни и рецитали. Групите
ни участват в различни фестивали и вземат
все първо място. Читалището работи активно по програмите си
„Дни и вечери край огнището”, ”Пролет край
Янтра”, ”Месец на културата”, ”За летния културен отдих на децата,
младежта и възрастните” и др.
Високо ценим и уважаваме родолюбивата
дейност на нашето чи-

нац и оналните традиции и
фолклор, на културата
и българщината.
Благодарни сме на
всички самодейци за
това, че поддържат огъня, запален още преди
135 г. Силен е този народ, който е просветен
и образован.
Честит 135-годишен
юбилей на всички читалищни дейци – бивши и
настоящи!
Мария
кУЗМанова,
председател на
нЧ ”светлина 1883”,
с. раданово

Път за единодействие Среща с приятели

Областното ръководство на СП-2004 В. Търново, проведе поредния пътуващ
семенар с общинските активи. Този път
се насочихме към западния дял на Средна гора и сгушения в нея гр. Ихтиман.
Бяхме посрещнати по стар български
обичай с пита, мед и шарена сол. Подадоха ни и стръкче здравец с пожелание за
здраве. Водещ на срещата бе общинската председателка на СП-2004 в Ихтиман
Даница Янинска. Тя представи гостите г-жа Мичева, зам.-кмет на общината, както и представителите на пенсионерите
от София - Петър Петров, от област Перник - Стефан Стефанов и Катя Христова.
Госпожа Янинска разказа за богатата дейност на общинската организация.
Общината има 19 хиляди жители, от които 13 хиляди живеят в града. Работят 14
клуба, от които 4 са в града.
Успех е привличането на нови 1000
членове, за което е спомогнала работата на БЧК - раздадени са безплатно по селата 32 тона хранителни продукти. Грижите са насочени най-вече към хората с
увреждания. Тя сподели добрата работа
с институциите в града и най-вече с читалището. Заедно са работили по проекта
,,Глобални библиотеки” и са обучили по
места безплатно възрастните хора да работят с компютри. Интересно е и проучването на живота и делото на 23 интелектуалци от региона. Темата ,,Какво се прави за възрастните хора по света?” свързва старите и децата от ОУ „Д. Дебелянов”.
Заедно откриват легенди за възникването и историята на града. Темата ,,Баба и
внуче” е насочена към възпитанието на
младите за пристойно поведение в обществото. Пенсионерската организация
работи добре и с местния музей – интерес предизвиква темата ,,По стъпките на
миналото”, проучени са традиционни ритуали, направена е изложба с автентични
народни костюми и ревю.
Клубът на учителите пенсионери се заема с ремонтиране на сграда и подреждане в нея на музей на образованието.

Гордост им е възобновеният с доброволен труд и дарения параклис ,,Св. Георги”. Добра е съвместната им работа с МВР
по превенция на възрастните хора от ало
измамниците. Г-жа Янинска благодари на
кмета на Ихтиман за финансовата и моралната подкрепа при решаване проблемите на възрастните хора.
Радка Маркова – председател на Областния и Общинския съвет на СП-2004,
В.Търново, отбеляза, че в десетте общини
на областта са изградени 140 клуба, които
обхващат над 10 хиляди членове и макар
на някои от центъра да не им се иска да
признаят, ние сме една от най-големите
организации в страната. Тя сподели постиженията на организацията в различни
области. Особен интерес предизвикват
областният песенен празник ,,Сребро в
косите, младост в душите” с домакин гр.
Полски Тръмбеш и общинските песенни
празници във В. Търново, Елена, Златарица, Стражица, Полски Тръмбеш, празникът на художественото слово с участието на поети и рецитатори по поставена
тема, общинскиюят празник ,,Театрална
феерия” и др. Нашата организация, подчерта г-жа Маркова, през годините успява да съхрани единството на съюза, като
устоява на различни предложения. И сега искаме да запазим единството, да укрепваме авторитета на СП-2004, но не с
това ръководство. Гостите от София и
област Перник информираха присъстващите за създадения Нов съюз на пенсионерите, за неговите цели да защитава
правата на възрастните хора. Посочени
бяха бъдещите стъпки за приобщаване на
нови привърженици. След деловата работа посетихме историческите и културните забележителности в Ихтиман. Любителският театър от София под ръководството на г-н Петров представи сатиричния спектакъл ,,От Аспаруха до разруха”.
Благодарим за гостоприемството на
общинската организация на СП-2004 Ихтиман!
георги евтиМов, с. самоводене

Столичният съвет на Съюза на пенсионерите-2004 бе домакин на колегите от Скопие, водени от председателя
им Методи Новковски.
В двудневната програма се проведоха срещи със Столична община, с
ръководствата на обществени организации, партньори на СП-2004. Домакин на приятелска среща бе и клубът
на пенсионера в кв."Надежда" с председател Елена Манчева.

В деловата част бяха обсъдени въпроси на съвместната работа на двете организации и възможността заедно да инициират създаването на Балканска асоциация на пенсионерските
съюзи. Нейна задача ще бъде отстояването на обща активна политика за
защита интересите на пенсионерите,
за осигуряване на условия за пълноценен живот и след пенсионирането.
стефан грУев

Празник „Меден грозд”

В с. Лозица за първи
път проведоха празник на лозата „Меден

грозд”. Настроението бе приповдигнато,
песни и танци огласяха

площада. Дванадесет
читалища подредиха
кулинарни щандове с
храни и напитки, в които гроздето е основен продукт. ”Дионисий” ООД имаше отделен щанд с бели и
червени вина. Сензацията на вкусотиите
беше торта с формата
на буренце, „затиснато” от грозде – сорт
„Каберне от Лозица”.
След разрязването
й всички се увериха
в кулинарните умения на Лидия Халова
- читалищен
член, с корени от Лозица – известна майсторка на торти в
Никопол.
николинка
Хистова,
секретар
на нЧ
"напредък 1871",
никопол

страницата подготви Маргарита лоЗанова
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Борис Димовски:
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ва го знае и Симеон, аз
съм говорил и пред него. Той не вярва, че ще
се съживи монархията,
та аз ли ще вярвам?! Ти
как мислиш - че аз съм
по-глупав от Симеон ли?
А тя и доня Маргарита
не е монархист, че аз ще
съм монархист!

ЗА ЦЪРКВАТА
И ВЯРАТА

ЗА ПОЛИТИКАТА
И ПОЛИТИЦИТЕ
От политиката отърване няма! Искаш, не искаш - там си… В България няма политика,
има грабеж. Такъв грабеж на цяла страна! Не
знам в Европа дали е
ставало така, дали има
аналог, както се каз-

ва. Да грабиш така и да
лъжеш нагло… Такава
нагла лъжа! Бих казал монументална! Да казваш, че правиш реформи! Ама това е грабеж
бе, какви реформи?! Отначало беше по-скромно, по-тихо, след това нагло всичко се завъртя и сега вече е невъзвратимо…А за политиците… Представи
си сега - умрем и отиваме направо в рая…
Господ нарежда - не ги
спирайте! И знаеш ли
какво ще намерим вътре? Пълно! Ей така нагъчкано! Нагаждачи,
нагаждачи, нагаждачи!
Бе те нашите политици
и в рая са ни изпреварили бе!

В България има ли
църква? Тая църква каква е нашата? Много пъти съм заявявал - аз вярвам в Бога, но не вярвам
в поповете. Не признавам Синода, признавам
един Бог, който е толкова високо, че оттам
България изглежда като прашинка, като микроб! Но не ща на простолюдието да обяснявам, че съм вярващ,
щото те си мислят - ама
ние не сме го видели да

все още живееше между нас. Той беше уникален творец – художник карикатурист и график, многократно награждаван за високи постижения в областта на карикатурата, и
депутат от Великото народно събрание.
Разговорът на журналиста Димитър Бежански с Борис Димовски,
записан през 2005 г.

Народ няма! Ние
имаме племе на
Балканите, което
ползва българския език. Но това
още нищо не значи. Народ значи
да има хомогенност. Ние нямаме. Ние сме двама души с двайсет мнения, становища… Този
надпис за единението, дето правело силата… И
той откраднат от
Белгия! Даже и
това не е наше…
С чужд девиз ходиш и се репчиш!
Защо казвам,
че не сме народ,
а племе? Ако сме
солидарни, ако
подг онят примерно и заставят в неволя хиляда
души, да кажем, в един

ЗА МОНАРХИЯТА

Кой ти каза, че съм
монархист? Това ти го
твърдиш, не аз! Исках
навремето монархия,
но вече не. Ако има монархия, но да е като в
Дания, Норвегия… Колко пъти съм казвал на
разни уж републиканци: - Абе що не отидете
да освободите Холандия! Тя пъшка под игото на монархията! Не чувате ли, че тя пъшка?!
Но балканска монархия
няма, няма и да има. То-

и триста няма, и три милиона няма да се ценят!
Но да се върнем на
църквата… Ето, една
Полша например, има
църква! Тя създаде опозицията там, тя им направи държавата! А нашата църква - можеш ли
да се облегнеш на нея?
Самите те търсят на кого
да се облегнат, а ти ще
разчиташ на тях!…

ЗА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА

върви със свещ запалена! Да не дава Господ да
се сблъскаш и да се опиташ да влезеш в контакт с прост човек! Ще
си загубиш времето, силите, нервите… А ние
не сме народ! Мен ме
хулят, че оплювам нашия прекрасен народ!

Фестивал за свободен театър
„Мовименто/Вариации“ е найновият режисьорски проект на
Гергана Димитрова, който ще бъде представен за първи път на 24
октомври от 20 часа в зала 1 на
НДК. Любителите на театъра ще
имат възможност да се насладят
на актьорската игра на Елена Димитрова, Красимира Кузманова –
Кокран и Тони Карабашев. Спектакълът беше избран в програмата
на тазгодишното издание на АСТ
Фестивал за свободен театър, по
време на който ще бъде и неговото първо представяне пред публика.
Петте фрагмента в „Мовименто/Вариации“ са напълно самостоятелни истории, но темите, ко-

17.X. - 23.X.2018 г.

ЛЪЖАТА У НАС Е МОНУМЕНТАЛНА!
Има творци, които оставят незабравим спомен в съзнанието на
хората със своя голям талант, проницателност и забележително чувство за наблюдателност на доброто и злото в живота, на пороците
и гнилите прояви в нашето общество. Една от тези личности е Борис Димовски, който на 20 октомври щеше да навърши 93 години, ако

На вратата на ателието му няма табела.
Залепено е само едно
листче с инициалите
му - Б. Д. Но двете букви са написани от него,
така че - който ги види, не може да сбърка тук живее Борис Димовски. Както никой не може да сбърка нито карикатурите му, нито рисунките му, нито илюстрациите му. Пестеливи, ясни, точни и чепати като характера му.
Верен на острия си характер, Димовски моментално ми отказва
интервю. Нямало значение, че навършвал
осемдесет години. Кого интересувало това?
Добре, като няма интервю - няма… Тогава
само да си поговорим,
ей така, за разни работи? Това можело… И си
говорим.

Култура

ито засягат, са част от нашето ежедневие. В постановката се обръща
внимание на движението като хо-

регион, трябва всички
да застанем зад ощетените хора. Няма такова нещо! Отделният
човек не значи нищо!
Той е обезценен. И оттам тръгва моята теза,
че щом отделният човек не се цени, тогава и
трима няма да се ценят,

реография, като природна
и житейска потребност; като противоположност на статичното, като разпространение на идеите, на дигиталната динамика, на технологичното развитие, дори на движението из космоса.
Представлението осмисля и миграционните процеси днес като необходимости,
като неотменна част от живота и света.
Този проект е реализиран
с финансовата помощ на Министерство на културата и в
партньорство с Гьоте-институт България. В дните 19 - 25
октомври за поредна година ДНК ще бъде партньор и основна
сцена на осмото издание АСТ Фестивал за свободен театър.

Нашата интелигенция освен че е бедна, тя
е и оскъдна. Виж каква
хубава българска дума оскъдна, оскъдица! Колко души? Като има подписка за нещо - трийсет
души участват! Интелигенцията се надига! Обаче я да видим списъка?
Този, този, този… Под
писали се разни графомани, пияндета, събрани от кръчмарските
компании…

ЗА ДОБРИТЕ
СПОМЕНИ

Най-добрите спомени за всеки са от младостта… Детските години… Те са най-приятни, най-сладки, защото човек не вижда
проблемите. Той тича
само след тези - видимите неща. Спомням си
хляба, който ядяхме…
Че той беше черен като
кал, но по-вкусен хляб
не съм ял никога! И затова си има причини.
Освен че тогава си млад
и здрав, ти не разсъждаваш, че си беден, че
има неправди по света,
че животът не е справедлив. Младост! В гимназията в Асеновград
издавах един вестник
“Фукарейшън” - стенвестник. Тогава беше
модерно. Как се стичаха всички да го четат…
Радост! После в “Стършел” с Доньо и с Ремето цяла година правехме едни карикатурни
подлистници и ги подписвахме Ремдимдон.
Събирахме се в “България”, пийнем и започваме да измисляме карикатури. После рисуваме, но не като руските Кукриникси. Те рисуваха в един стил, а ние
- всеки си рисува отделно, както той си рисува.
Но хубави карикатури
ставаха, смешни… Хубаво време, младо…

ЗА САТИРАТА
Нашата сатира винаги е била такава - облечеш един човек с трийсет пуловера, с пет палта и след това с една
пръчица го шибаш по
гърба и си казваш: „Ей,
как го бия само!” Това е
нашата сатира!

ЗА ОПТИМИЗМА

В гимназията в Асеновград учехме латински веднъж седмично
и оттогава още помня
девиза на Овидий “Dum
spiro, spero” - “Докато
дишам, се надявам!”
Димитър БЕЖАНСКИ

Мишел Камило в София
На 13 ноември
2018 г. от 10 часа
в зала „България”
ще изнесе концерт
световноизвестният пианист и композитор Мишел Камило. Трикратен носител на най-престижната музикална
награда –„ Грами”, и един от най-прославените пианисти на нашето време, Мишел Камило е познат
на любителите на музиката с различните музикални стилове, включващи джаз и класическа музика.
Много от композициите на големия музикант са определяни като „модерни класики“.
Страницата подготви Кармен ИВАНОВА
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през ключалката

Големи палавници

Beceлин Плaчкoв
cтaнa бaщa
Beceлин Πлaчкoв и
Mapиaнa Πoпoвa вeчe
имaт и oбщo дeтe.
„Poди ce Eкaтepинa
Beceлин Πлaчкoвa! Дeтe
нa любoвтa!“ – нaпиca
пeвицaтa в coциaлнaтa
мpeжa.
Toвa e втopoтo дeтe нa
aктьopa. Oт пpeднaтa cи
вpъзкa тoй имa oщe eднa
дъщepя. Mapиaнa Πoпoвa
cъщo имa oщe eднo мoмичe, тo e oт вpъзкaтa й

c Xaнec.
Двaмaтa нaй-пocлe ycпяxa дa cбъднaт мeчтaтa cи и дa cкpeпят любoвтa cи c нoв чoвeшки живoт. Heщo, кoeтo ги
прави cвъpзaни зaвинaги. „Mнoгo миcлиxмe c
Mapиaнa дaли дa имaмe
дeтe, зaщoтo cвeтът вeчe
e мнoгo cypoв и cлaбитe
нe oцeлявaт. Bce пaк peшиxмe дa гo нaпpaвим“ –
кaзвa Becкo.

Beнeтa Paйкoвa: Hямa дa oбиждaтe читaтeлитe ми!

Beнeтa Paйкoвa ce paзгнeви дo
кpaeн пpeдeл cлeд кpитикитe към
poмaнитe й.
Boдeщaтa нa „Πaпapaци“, кoятo oтдaвнa cчитa ceбe cи пoвeчe зa
пиcaтeл, бълвa змии и гyщepи oт гняв.
Блoндинкaтa мoжe дa пpиeмe вcичкo, нo нe и нeyвaжeниeтo нa тpyдa
и пoдцeнявaнeтo нa пeттe й poмaнa.
Πocлeдният oт тяx – „Cкaндaл“,
излeзe наскоро и бeшe нaпaднaт oт литepaтypнитe кpитици.
Те oпpeдeлиxa Beнeтa Paйкoвa
зa пocpeдcтвeнa пиcaтeлкa, a читaтeлитe й зa cpeднoинтeлигeнтни
и дopи oгpaничeни xopa.
„Eтo тaкa ви нapичaт! Toвa cтe виe
– xилядитe, кoитo пpoчeтoxтe пeттe ми poмaнa! Toвa ca oбикнoвe-

ни xopицa – тe paбoтят нeщo cкyчнo и нaтoвapвaщo. Te нe тъpcят литepaтypa, нo им тpябвa oткъcвaнe”,
цитира опонентите си тя. И допълва:
„Πo cвeтa тoзи тип книги ca

Цветана Манева:
Имаме проблем
с необичането

Клипът на Азис на песента „Позна ли ме” с участието на Цветана Манева предизвика сериозна полемика в социалните мрежи. Широката общественост бе разделена на два лагера - хората, които
одобряват и адмирират посланието от клипа, и
другите, които смятат, че актриса от ранга на Цветана Манева няма място в подобни продукции.
Цветана Манева изтъкна, че не разбира какъв
е проблемът. Докато Азис нееднозначно каза, че

според него това е, защото е циганин.
"Хората искат циганинът да е интегриран, обаче когато видят един интегриран циганин, когато
видят, че той започва да общува с правилните хора, да работи с правилните хора, казват: "Глупости, това не може да стане", твърди певецът. "Смятам, че ако бях бял човек, рус, със сини очи и мъжествен, нямаше да го има този скок срещу мен."
Според актрисата клипът отправя послание, което би искала да бъде чуто и ако някой се замисли,
да коригира отношението си към хората.
"Мисля, че имаме проблем с необичане. Другото, което имам да добавя към това послание от
клипа, е, че хората не са лоши, просто са забравили, че са добри, но това ме плаши. Липсата на човеколюбие ме плаши, защото съвсем естествено
след него идва липсата на родолюбие - от него няма нужда, след като хората не се обичат помежду
си", казва актрисата. Стъпката, която всички сме
длъжни да направим, според Манева е да научим
децата си да обичат.
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бecтceлъpи – зaщoтo
пoвeчeтo oт милиapдитe
житeли нa плaнeтaтa ca в
тaзи цeлeвa гpyпa. Извинявaм ви ce, мoи читaтeли!!
Зapaди вcичкo, кoeтo
чyвaтe и чeтeтe зa ceбe cи
пocлeднитe дни!
Дa мe плюят мeн! Ho нe и
xopaтa, кoитo чeтaт книгитe ми!! He paзpeшaвaм!! He
cтaвa!! Teзи кpитици дa ми
пoкaжaт книгитe, кoитo ca
нaпиcaли, и тиpaжитe, кoитo ca пpoдaли!
Дa видим пoзнaвaт ли xopaтa,
знaят ли кaквo иcкaт дa чeтaт, чe чaк
и дa ги oбиждaт?!“, гнeви ce Beнeтa
Paйкoвa.

Гoджи и Eвгeни Димитpoв – Maecтpoтo ce
oкaзaxa гoлeми пaлaвници!
B любoвнoтo тeфтepчe нa бacиcтa нa „Kyкy бeнд” Гeopги Mилчeв - Гoджи фигypиpaт
имeнaтa нa нe eднa тaцьopка oт бaлeтa нa
„Шoyтo нa Cлaви”. Oт гoдини китapиcтът имa
cлaвaтa нa плeйбoй, нo в минaлoтo нa мyзикaнтa никaк нe мy въpвялo c жeнитe.
Гoджи и лидepът нa бeндa Eвгeни Димитpoв
- Maecтpoтo кpият пикaнтeн фaкт oт минaлoтo
cи. Двaмaтa ce пoзнaвaли oт 8-и клac нa мyзикaлнoтo yчилищe в Πлeвeн.
„Peшиxмe дa xoдим нa нyдиcтки плaж,
зaщoтo в дeceти клac пo oнoвa вpeмe къдe
щe видиш гoлa жeнa? Hямaш шaнc! Hямaшe
интepнeт
тoгaвa. Зa
дa
paзглeдaмe oт
пo-близo
жeнитe, cи
нocexмe
цигapи,
нo нapoчнo
нe
нocexмe
зaпaлки.
И xoдexмe
пpи тяx, питaxмe ги „Шпpexeн зи дoйч?” И тaкa
глeдaxмe oтблизo вcичкo”, oткpoвeнo paзкaзвa Гeopги Mилчeв.
Πpeди дa ce зaдoми зa пo-млaдaтa 23 гoдини oт нeгo Haдeждa Дoнчeвa, кoятo наскоро
мy poди мoмичeнцe, Гoджи ce виxpeшe нa любoвния фpoнт кaтo зa пocлeднo.
Зaд гъpбa cи мyзикaнтът имa eдин 20-гoдишeн бpaк c yчeничecкaтa cи любoв Дaниeлa.
Двaмaтa вдигнaли cвaтбa вeднaгa cлeд кaтo
зaвъpшили yчилищe, eдвa 18-гoдишни.

реализиран политик
Hикoлaй Бapeкoв oтнoвo
изpигнa зapaди нeщa, кoитo ce
пишaт зa нeгo! Той ce oтнece иpoничнo към oпpeдeлeниeтo, кoeтo
мy лeпнaxa кoлeги, a имeннo
„нepeaлизиpaния пoлитик“.
„Πpeдвид oбcтoятeлcтвaтa
cъм пpинyдeн дa блaгoдapя
нa кoлeгитe, чe мe oпpeдeлиxa
кaтo “нepeaлизиpaния пoлитик”. Зaм.-пpeдceдaтeл нa
тpeтaтa пo гoлeминa пapтия в
Eвpoпapлaмeнтa, двa пъти eднoвpeмeннo избиpaн зa дeпyтaт
в
бългapcкия
пapлaмeнт,
yчacтник cъм в дeceтки диплoмaтичecки миcии нa EC
нa чeтиpи кoнтинeнтa. Hocитeл нa oщe тoлкoвa пpизoвe
oт пpeмиepи и пpeзидeнти

нa нaд 20 дъpжaви oт Eвpoпa,
Aзия, Aфpикa, Ceвepнa и Юж-

нa Aмepикa. Haблюдaтeл зa
избopитe oт имeтo нa OCCE и
EC в 5 oт нaй-пpoблeмнитe 10

cтpaни в “тpeтия cвят”. Члeн нa
Eвpoaзиaтcкaтa пapлaмeнтapнa
acaмблeя и
eдинcтвeн
бългapин в
нeя. Лидep нa
пapтиятa, кoятo e eдинcтвeният лeгитимeн пapтньop
нa
aмepикaнcкитe и
бpитaнcкитe
консерватори. И нaкpaя
ce oкaзax в
тaкaвa пoзиция. E, paдвaм ce. He мoгa дa игpaя пapoдийнa poля в cтaдoтo“,
нaпиca Hикoлaй Бapeкoв.

Темата за бебе е табу в семейството на Гала

Гaлa и Cтeфaн ca били
нa ĸpaчĸa oт paздялaтa
пpeди 5 гoдини.
Πocлeднaтa злoщacтнa бpeмeннocт нa Гaлa
билa, ĸoгaтo тя нaвъpшилa 46 гoдини. Heщaтa
тoгaвa нe ce paзвили
дoбpe, зaщoтo нaпpaвилa cпoнтaнeн aбopт
и тoвa я cъcипaлo.
Лeĸapитe,
ĸoитo
я нaблюдaвaли, били eдинoдyшни, чe
възpacттa й e pиcĸoвa,
нo въпpeĸи тoвa я
ycпoĸoявaли, чe имa
шaнc дopи дa poди пo
ecтecтвeн път. Cлeд
тpaгичнaтa
cлyчĸa
oбaчe тeмaтa зa бeбe

ce пpeвъpнaлa в тaбy
в ceмeйcтвoтo нa
блoндинĸaтa.
Близĸи дo тв двoйĸaтa
paзĸpивaт, чe в oнзи

мoмeнт двaмaтa
били нa път дopи
дa ce paздeлят,
зaщoтo Гaлa изпaднaлa в дeпpecия, чe
нe мoжe дa нaпpaви
любимия cи бaщa,
a тoй бил безcилeн
дa ce пpeбopи c тaзи нeйнa бeзyтeшнa тъгa. C мнoгo
ycилия двaмaтa
ycпeли дa пpoдължaт нaпpeд и ce
пpимиpили, чe щe
бъдaт poдитeли
caмo нa дъщepитe cи oт
пpeдишни вpъзĸи.
Boдeщaтa нa „Ha

ĸaфe“ имa caмo eднo дeтe, ĸoeтo paждa
в ĸpaя нa 90-тe гoдини
и тo e oт eдинcтвeния
мъж, зa ĸoгoтo няĸoгa e
билa oмъжeнa. Heгoвитe изнeвepи oбaчe вoдят дo paзвoд.
Днec Mapи нe e
ocoбeнo близĸa c бaщa
cи, нo вce пaĸ пoддъpжa
вpъзĸa c нeгo. Maйĸa й
зaтoвa иcĸaлa дa poди
oщe eднo дeтe, ĸoeтo
тoзи път дa изpacнe в
иcтинcĸo ceмeйcтвo, нo
вeчe ce e пpимиpилa, чe
тoвa нямa дa ce cлyчи
ниĸoгa.
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ригиналното
писмо, в което
Галилео Галилей
се противопоставя на
доктрината на Римокатолическата църква, е намерено в Лондонската библиотеката на Кралското общество. Документът показва, че е редактиран,
като астрономът при
редакцията смекчава
твърденията си, които предизвикват найскандалната битка в историята на науката, и
след това лъже за редакцията.
Откритието е направено от Салваторе Ричардо и Франко Джудице от Университета
в Бергамо.
Изследователите в
продължение на 250
години не са могли да
открият писмото поради една доста проста
грешка – било е поставено в погрешен каталог. Писмото е седем
страници, написано на
21 декември 1613 г. и
подписано с инициалите "G.G."
То е най-силното доказателство, че в началото на битката си с
религиозните власти
Галилей усилено прави
опити да ограничи не-
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Открито оригинално писмо Блестящата планина
на Галилео Галилей
приятностите, които си
създава с аргументите
си в подкрепа на хели-

положение пред папата и католическата инквизиция.

оцентричната система,
предложена от полския
астроном Николай Коперник по-рано.
Католическата църква категорично е твърдяла, че Земята е център на Вселената и
Слънцето се върти
около нея. Всеки, който
твърди нещо различно
от църковната доктрина, е обявяван за еретик. Това означава, че
пламенната подкрепа
на Галилео на идеята за
хелиоцентрична система го поставя в опасно

Писмото изяснява
противоречивите разкази за случилото се,
когато Галилей изпраща писмено аргумента
си до математика Бенедето Кастели защо
астрономическите изследвания не трябва
да бъдат обвързани от
богословската доктрина. Това писмо попада
в ръцете на инквизицията в Рим и сега се
пази в тайните архиви
на Ватикана.
Има много копия на
писмото, но в две раз-

лични версии.
Тъй като оригиналното писмо се смята
за изгубено, не е ясно
дали разгневените духовници са фалшифицирали писмото, за да
подкрепят тезата си, че
става въпрос за ерес,
или астрономът пише
острата версия, а след
това решава да смекчи
собствените си думи.
Това новооткрито
писмо обаче показва,
че астрономът е излъгал. В намерената чернова се вижда, че Галилей е редактирал копие
на същото писмо, което
е в ръцете на инквизицията.
Писмото е пълно с
поправки и анализът на
ръкописа показва, че е
дело на Галилео.
Може би след като
се замисля за сериозността на ситуацията,
Галилей променя оригиналната версия и я
изпраща на своя приятел свещеника Пиеро
Дини, заявявайки, че е
„оригиналът”, и го моли да го изпрати във
Ватикана.

В Североизточна Танзания – Африка, се намира един внушителен планински масив, наречен Килиманджаро. Образуван е от три изгаснали вулкана. Името на планината идва от суахили
и се превежда като „блестящата планина“. И, разбира се, това не е случайно. Върховете на Килиманджаро блестят необичайно благодарение на
снежната си шапка. Въпреки че е почти на екватора, най-високите части на планината целогодишно са сковани от лед. Именно този факт дава
основание на сънародниците на Йоханес Ребман
да не вярват на разказите му и да ги смятат за из-

мислица. Той е немски изследовател, който описва и популяризира планината Килиманджаро в
средата на ХIХ век. В легендите на местните племена се разказва за снега на тази планина. Някога група мъже тръгнали да покорят върховете й,
за да вземат от среброто, което виждали да блести. Когато се върнали, вместо несметно богатство
носели само вода – това останало от „среброто“.
За съжаление в предишния век блестящата
снежна шапка на Килиманджаро се топи и става
все по-малка. Учените твърдят, че до тридесет години тя ще изчезне напълно. Според специалистите това се дължи на глобалното затопляне, но
има и становище, че причината може да е в изненадващото събуждане на някой от заспалите вулкани, образували планината.

Неолитните руини Рисунките в пещерата Ласко
на град Шимао
Руините на Шимао са неолитни останки, датиращи от
2000 г. пр.н.е. Намират се в
северния край на Льосовото
плато в провинция Шънси –
Китай. Открити са още през
1976 г. и 30 години по-късно
получават статут на „защитен паметник на националното културно наследство на Китай“. След години на проучвания, анализи и разкопки китайските археолози потвърждават, че са открили най-големите праисторически останки, наречени „руините на Ши-

мао“. Обектът се простира на
площ от 4 кв. км.
В археологическия обект
експертите са изследвали много находки и артефакти, вратите и каменните стени, обграждали в древността
дворците и къщите. Археолозите са открили също така гробници, работилници и
жертвени олтари в праисторическия град. Една от интересните структури е голяма-

та външна врата, която е изградена с помощта на сложни и усъвършенствани техники. Сун Джоуян, изследовател
в института по археология в
Шънси, обяснява за възрастта
на отбранителните съоръжения: „Защитните съоръжения,
изградени край градските стени, се смяташе, че са построени по време на т.нар. период
„пролети и есени“ в китайската история. Но откриването на
портата предефинира коренно тази датировка.“
Сред откритите артефакти
са предмети, изработени от нефрит, стенописи
и безброй фрагменти от керамични съдове.
Всички находки
подкрепят тезата, че Шимао е
играл много важна роля в праисторически времена.
Археолозите
са натъкват и на
70-80 черепа на
млади жени, погребани в общ
гроб. По черепите има следи
от нанесени удари и обгаряния. Не е изключено това масово погребение да е свързано с някакво ритуално жертвоприношение. Откритията в
руините на Шимао помагат не
само да се изясни древната история на Китай, но в известна
степен и да се предатират част
от сведенията за праисторическите му времена.

Пещерата Ласко се намира в Югозападна Франция
и е известна със своите палеолитни пещерни рисунки.
Те са най-интересните образци на изкуството от късния палеолит. Учените смя-

тат, че тези рисунки са направени
преди 17
хил. години. Изобразени са основно големи животни, за
които на
базата на откритите фосили се знае, че са населявали района.
Пещерата е открита през
1940 г. от четири френски
момчета, които си играли
на брега на река Везер и се

скрили в една дупка под корените на паднало от бурята дърво. Дупката всъщност
се оказала истинска пещера.
Когато видели стените й, покрити с необичайни рисунки, децата съобщили на учителя си.
Първият изследовател на
скалните рисунки на пещерата Ласко е специалистът
по история на първобитното общество Анри Брейл. Сега пещерата с уникалните рисунки от епохата на палеолита е популярна с наименованието "Сикстинската капела"
на първобитното изобразително изкуство.

Първият робот, разположен на астероид

Япония е първата държава в света, разположила роботи на движещ се
астероид. Двата робота на Японската космическа агенция вече се
приземиха успешно на
астероида
Райгю
и
започнаха
да проучват. Част
от програмата
им
има за цел
да проучат
и съберат
данни за
произхода
на Слънчевата система.
За да проучат физическите характеристики на
астероида, роботите ще
се възползват от ниска-

та гравитация и ще подскачат на височина до 15
метра, оставайки в пространството до 15 минути.
През октомври сондата Hayabusa2 ще създаде
експлозия, изстрелвайки

тера сондата ще събере
"свеж" материал, който
не е бил подлаган на радиация.
Учените се надяват,
че с помощта на събраните данни ще могат да

2-килограмова ракета,
за да предизвика малък
кратер на повърхността на астероида. От кра-

направят научни изводи
относно някои основни
въпроси за живота във
Вселената.

Страницата подготви Кармен иванова
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Майстори показаха
стари техники на
традиционни занаяти

По време на есенния панаир на
занаятите в Стария град на Пловдив 50 майстори от страната и
чужбина демонстрираха техниките и изделията си в 20 традиционни български занаята. Днес по-

П

о време на почивка в Банско
състезателките
от националния отбор
на България по художествена гимнастика
гостуваха на "Добърските баби" в близкото село Добърско.
Момичетата обля
коха автентични носии
и се учиха да правят
специалната добърска баница под вещите заръки на своите домакини. "Добърските

вечето от тези умения са
по-скоро хоби, но предават традицията на поколенията. На фестивала бяха изложени бижута, тъкани изделия, керамика,
дърворезба, плъст. Пленерът тази година бе на
тема "Кукли" - участваха
майстори, които създават
кукли с различни изразни
средства - порцелан, тъкани, прежди, плъст, царевична шума. Техните
временни работилници
бяха разположени в Лапидариума, а по ул. "Стръмна" бяха шатрите на участниците в панаира. Печати за хляб, които всеки християнски дом в Родопите притежава, везани терлици, свирки
– всичко това видяха посетителите на Стария Пловдив по
времето на панаира.

Грациите правят баница
баби" са
фолклорна формация,
която съществува
вече повече от
50 години. Всички гимнастички и треньори бяха очаровани
от традициите и духа на
тези жени и страхотния

български край.
Те са категорични, че
ще запомнят завинаги
гостуването.

Р и мски пазар

Наскоро на крепостта Сексагинта
приста в Русе беше
организиран "Римски пазар". Това съобщиха от Русенския
музей. Посетителите

изработени бижута,
картички, магнити и
сувенири, направени от природни материали. За трета поредна година сред
изложителите
бя-

риба, леща, овесени
ядки, свинско месо,
маслини. Познати били и подправки като
магданоз, джинджифил, девесил, копър
и черен пипер.

Ценни икони в несебърския музей

на крепостта станаха
свидетели на възстановки, представящи
всекидневни практики, игри и картини
от епохата на римляните. За доброто
настроение на гостите се погрижиха
площадни актьори и
разказвачи на истории.
В специално изградени шатри майстори демонстрираха автентични занаяти. Посетителите
видяха още ръчно

ха и организациите
на хората в неравностойно положение. Имаше две работилници - за декупаж върху камъни от
Средиземно море и
за изработка на бижута от миди.
Пазарът предложи и дегустации на
вкусни блюда и напитки от римската
кухня.
Известно е, че
през този период са
били популярни ястия, приготвени от

Четирите икони, които гостуваха на Третя
ковската галерия в Москва като част от изложбата "Шедьоври на българското църковно изкуство", се завърнаха в
иконната зала на археологическия музей на
Несебър, съобщи пресцентърът на общината.
Шедьоврите вече са по
местата си и гостите и
гражданите на града отново могат да им се възхитят.
Несебърският музей
неведнъж е попълвал
колекции от експонати,
с които България гостува на различни международни изложби. Това
е свидетелство за уникалността на съкровищата, които градът при-

тежава и с които се гордее.
Съвсем скоро друга икона от 17 век, изо-

бразяваща светеца свети Димитър на кон, ще
напусне музея на Несе-

Това може изцяло
бър. Специалистите искат да обследват обек- да промени датировта, тъй като се разкри- ката на иконата и ако
ват по-стари живописни се докаже нова уникална ценност,
по специална
технология
горното изображение
ще бъде свалено и
съхранено,
за
да
се разк р и е
слоеве под съществува- първичният живописен пласт.
щото изображение.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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олу ниско реката се провираше безшумно между
острите скали, скачаше от
камък на камък, разливаше се
по двата песъчливи бряга или
се спотайваше под надвесените върбови клони и храсталаци. Над нея по ръба на склона
блестяха като сребърни нишки влаковите релси. Малко понататък на неголяма площадка,
врязана в скалите, беше гарата.
Схлупена постройка, притисната до гранитната гръд като дете, вкопчано в пазвата на майка
си, за да не падне
в пропастта.
Един тесен път
лъкатушеше от
гарата нагоре по
хълма между бодливи храсти и високи борове. От
двете страни на
пътя тук-там като разхвърляни
детски играчки
се виждаха двуетажни къщи. Това бяха вили, построени тук отдавна, но сега самотни и почти изоставени. И Григор Ликов имаше
тук вила. Тя беше
най-горе, до самото било, също на
два етажа, с пристройка в двора за
инструменти и ненужни вещи.
С какво желания, с каква обич
той построи някога тази вила. Когато започна да я гради камък по
камък, беше още млад и работеше
в железниците. Идваше тук всяка
събота и неделя. Най-напред подравни мястото, направи тераси,
укрепи ги с камъни, които редеше
един по един като стена. После направи изкопа, започна с камиони
да докарва строителни материали. Камионите пъшкаха, буксуваха по тесния стръмен път. Често
имаше опасност да се спуснат назад и да паднат долу. Тогава Григор слизаше от камиона и слагаше камъни под задните колела,
за да го задържи и да не политне
в пропастта.

Български

Мястото беше вълшебно. Тишина и величествена красота. Вечер виолетовият мрак се спускаше бавно по хълма като огромна
мека завеса в театрален салон.
Всичко наоколо притихваше и затаяваше дъх, сякаш в очакване на
нощното представление.
Когато вилата стана готова,
Григор Ликов се почувства найщастливият човек на света. Всеки петък вечер идваше тук със
семейството си, съпругата, сина
и дъщерята и тук прекарваха почивните дни. В двора огнището

един ден Григор дойде тук, видя, че вратата е разбита и вилата ограбена. Крадците бяха взели
тенджери, брадва, тесла, котлон,
часовник. Не бяха ценни предмети, Григор ги прежали, но отиде в
полицията в близкия град, за да
заяви за кражбата. Поправи вратата, прозорците, но след седмица крадците пак разбиха вилата
и пак я ограбиха. Григор пак поправи каквото можа и пак заяви
в полицията за грабежа, но грабежите не спряха.
Всеки път, когато отиваше във
вилата, намираше
вратата и прозорците разбити, а
вътре всичко преобърнато и претършувано. И съседните вили непрекъснато биваха разбивани и
ограбвани.
- Ех, ограбиха
и разбиха мечтите ни! – казваше
Григор на съседа си Петко. – Как
мечтаехме някога да имаме вили
и на спокойствие
да прекарваме
тук старините си,
а ето какво стана!
След всяко ново ограбване Григор правеше оплакване в полицията в града, но
грабежите продължаваха. Григор престана да идва и никой не
знаеше какво стана с него, къде
се изгуби.
Вечер в гората, близо до вилите, започна да се мярка силует
на мъж. Когато виолетовият мрак
бавно се спускаше по хълма, този силует обикаляше около вилите, влизаше в дворовете и сякаш
проверяваше дали в някоя вила
няма крадци. Казваха, че силуетът
много прилича на Григор, и когато някой питаше бай Петко, който
единствен беше останал да живее
тук, какъв е този силует, бай Петко спокойно отговаряше:
- Това е Григор – пазачът на
нашите мечти.
георги МиХалков
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димеше и се разнасяше апетитна
миризма, в потока се изстудяваха дини и бира, а наоколо дръвчетата, натежали от плод, хвърляха шарена сянка. Какво повече му трябва на човек, мислеше
си Григор. Една вила в планината, близо до звездите, загърната
в тишина. Обичаха вечер да седят на терасата и да гледат долу
как голямото светло око на локомотива блясва покрай скалите, а след него бавно, предпазливо пълзят вагоните. С годините семейството на Григор ставаше все по-голямо и по-голямо,
дойде снаха, дойде зет, а след тях
внуци и за всички имаше място
във вилата.
Но нещо се промени. Когато

Поезия
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Изповед на
вдъхновен поет
Един от най-изтъкнатите съвременни
български поети - Драгомир Шопов, навърши 80 години. Това бе
повод в зала 1 на Централния военен клуб
в София да бъде отбелязан юбилеят му. За
да удостоят с внимание този любим поет,
бяха дошли много негови почитатели. Залата едва ги побра. Заредиха се приветствени адреси от Съюза на българските писатели, от Съюза
на българските журналисти, от Славянското дружество, от Съюза на ветераните от войните, от Българския антифашистки съюз, от Националния съвет на Българската социалистическа партия. Между приветствията юбилярят четеше свои стихове,
един от които бе посветен
на съпругата му Галя, която го подкрепя във всяко
негово начинание.
Присъстващите на тържеството бяха изненадани от отсъствието на поздравление на министъра
на културата Боил Банов.
Но ръкопляскаха продължително на приветствието на президента Румен
Радев.
Драгомир Шопов е не
само изтъкнат поет, но и
политик. Той бе председател на Българския земеделски съюз „Александър Стамболийски”, депутат в две народни събрания, главен редактор
на в. „Земеделско знаме”.
Издал е 39 книги.
Преди да завърши официалната част, юбилярят

направи своя изповед, в
която спомена имената
на редица наши поети и
писатели, които са го насърчавали в неговата поетична дейност, като Христо Радевски, Павел Матев,
Николай Хайтов.
Спомена, че преди година и половина е бил
между живота и смъртта
след прекарана тежка болест и изказа благодарност към лекарите, които
са го върнали към живота. Не пропусна да направи и анализ на времето, в
което сега живеем, довело по-голяма част от народа да се бори за своето съществуване с мизерни средства. Не спести и
огорчението си от случайно попаднали днес хора
във властта, за които интелектуалният труд не струва пукната пара.
Изповедта му бе бурно
аплодирана от присъстващите.
А книгите му, които бяха предложени за продан,
за минути бяха изкупени.
С чаша вино присъстващите пожелаха още дълги години Драгомир Шопов да радва своите почитатели с нови творби.
Цветан илиев
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ПреДговор

Тази книга е мемоарна, но не засяга целия ми
живот и дейност, а само
битността ми на секретен сътрудник на 14-и
отдел на Първо главно управление на Държавна сигурност и обхваща периода декември 1973 – май 1990 г.
При това може да се нарече и извороведско-историческа, тъй като ще
публикувам всички документи, включени в досието ми, което получих
от Комисията по досие-

тата. Съгласно Закона за
досиетата в изложението
ще скрия само имената на
хората, с които съм работил и които са починали,
а роднините им са заявили желание да не се споменават.
Макар че за хората от
гилдията, особено за повъзрастните, въпросните
имена няма да бъдат никаква тайна.
А защо написах тази
книга и публикувам досието си? Тя е отговор на
най-често задавания ми
въпрос – защо се съгласи
да сътрудничиш? Отговорът е прост. Аз съм историк и винаги съм желал да
бъда историк. Историята
обаче (това се учи още в
първи курс) се прави по
документи. Само в Маке-

дония и отчасти в Румъния
тя се съчинява. Съществува дори професионален израз: „Има документ
– има история, няма документ – няма
история.”
Какво означава документ? Всяко свидетелство, което
дава информация за миналото. Документите се
делят на два
основни вида – писмени
и археологически. С риск
да обидя многобройните
си приятели археолози ще
кажа, че археологическите „източници” или „извори” (така се наричат по-

някога на професионален
език документите) се смятат за второстепенни. Защото артефактите се тълкуват, а не
разказват директно за събитията. Пример: следите от пожар
в Плиска не
означават, че
Никифор превзема столицата ни в 811
г. Хрониките
не съобщават
името й в списъка на превзетите български градове от византийския император. Превзетият от Никифор „аул
(крепост) на Крум” бил на
3 дни преход от Карнобат.
А от Карнобат до Плиска

разстоянието е 150 км. Няма как пеша византийска
армия с боеве да премине три била на Стара планина от Карнобат до Плиска. При нормални условия
дневният преход на една
армия в онази епоха е 2225 км. Но археолозите и
сега смятат, че следите от
пожар в Плиска са доказателство за превземането на града. А следите може да са резултат на стихиен пожар.
Писмените извори също се делят на много подвидове. Те са:
1. Наративни – хроники, истории – белетристични и поетични съчинения;
2. Административни
документи – укази, писма и т.н.;

ти;

3. Данъчни докумен-

4. Разузнавателни доклади;
5. Пътеписи и научни
изследвания;
6. Дипломатически
документи;
7. Лична кореспонденция.
Разбира се, и тези документи не трябва да се
преразказват дословно.
Те още не са истинската
история. Те са писани от
хора, които имат индивидуалности – интелектуални, религиозни, народностни, служебни и
т.н. Не може да очаквате византийска хроника
да е обективна, описвайки война с България. Истината се извлича както
в следствието – съпоставяйки информацията
от един с информацията от друг или други източници.
Следва
Божидар ДиМитров

Обяви

17.X. - 23.X.2018 г.
малки обяви
02/8659041 - Издателство търси карикатуристи
и илюстратори
0877/501088 - продавам изключително добре
запазен „Форд КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

0894794406 – продава лампа „Биопром”, пишеща машина „Хеброс”
1300, ортопедично легло, масажори
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; акумулираща печка,
маслен електрически радиатор, гоблен Вилеров
„Ифигения”, два килима
088/6373501 – подарявам тибетска гъба
0897/507266 – продава ВИТО 771, бензин
и газ, металик. Спешно!
0889/378252 – продава мини казан за ракия,
етерични масла – 170 лв.,
уред за жива и мъртва
вода – 45 лв., дръжки за
врати – по 5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза,
абрихт и др. аксесоари.
Продава за мерцедес купе 114-115, стъкло за фар,
предна решетка, тасове
0988/751416,
093/422371 – продава
стругове за обработка
на метал и дърво, кола
субаро на части, двигател – 80 хил. км
0879/421080 – продава полунови калорифер,
9 нагревателя ловчански
вместо за 215 лв. от магазина – само за 25 лв.
Продава нова порцеланова мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава струг, банциг, гатербанциг, бормашина
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – аб-

рихт, ренде
0879/950078 – медицински фелдшер със
стаж на село и в „Спешна помощ” търси работа
по специалността
0877/882177 – яке от
естествена кожа мъжко,
европейско, ново, голям
размер – 150 лв., сако от
естествена кожа, голям
номер, употребявано –
50 лв.
02/8586961 – продава покривки за легла
150/210, абсолютно нови, ледека, с дълъг косъм, оранжеви – 20 лв./
бр.
0888/245413 – продава 2 тома „Вътрешни болести”, 1 бр. „Лекарствен справочник”,
4 тома „Ръководство по
кардиология”, на руски,
„Анатомия на човека”,
матрак 90/180 см – 56
лв., електрическа печка за баня – 32 лв.; нов
дамски кожух № 54 – 180
лв., нова месомелачка –
65 лв., нова сокоизстисквачка електрическа – 82
лв., нов газов котлон с
две гнезда – 80 лв., нова
соковарка – 78 лв.
0888/606053 – купува запазени стари книги
на руски език, печатани
преди 1940 г.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава
грамофон с плочи, и колани
0889/613432 – продава пчелни семейства
на рамка с пита – 18 лв./
бр., при закупуване на 5
бр., при повече пити – 15
лв./бр.
0888/606053 – купува запазени стари книги
на руски език, печатани
преди 1940 г.
0878/438599 – продава инвалидна количка –
270 лв., тоалетен инвалиден стол на колела – 90
лв., родопско одеяло – 25
лв., котленски килим 2,20
м/3,00 м
02/8586830 – продава пощенски марки и
картички
0988/762432 – продавам цигулка
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен асистент с уточняване начина на заплащане
0889/378252 - продава комбинирана машина
циркуляр, шмиргел, рязане метал - 160 лв., струг
за дърво без двигател 80 лв., сушилник за чинии 2 нива - 18 лв.
0898/483353 - прода-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 17.10.2018 г.
измина
една година
без любимата ни приятелка

Ефросина Пенчева

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

ва перфектно изработен
метален калъп за отливане на бетонни пръстени за бунар, кладенец с
вградено стъпало и водна помпа "Вида", почти
нова, на изгодна цена
0882479099
или
02/958 88 85 – охранителна фирма търси да назначи охранители
0878 54 31 21; 0888
34 77 37 - купувам циркуляр с работен плот с
подвижен диск подходящ за ремонт и направа
на пчелни кошери. (Може и употребяван).
0898/225564 – купува
стари мотопеди „Балкан”
и „Симсон”. Може и да не
са в движение, бракувани. Продава нов немски
слухов апарат
0885/083606,
02/927167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт, видеоплеър,
видеокасети, телевизор,
за мерцедес купе 114115 предна решетка, тасове
0887/561638 – продава нови диван-спалня
и диван двойка – ракла,
комплект с цветна красива дамаска. Цена по споразумение
0888/245413 – продава 2 табуретки с крачета
– по 10 лв., 2 табуретки на
колелца – по 15 лв., ново клекало бежово задно
оттичане – 30 лв., шевна
машина „Панония” крачна – 70 лв.
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0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м
сервизни помещения
близо до Бизнес парк
"София".

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0896/803870 – пенсиониран медицински специалист търси срещу приемлив наем обзаведена или
празна селска къща с баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска постройка в село без медицински персонал
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или пенсионерки, безплатно и безсрочно. Условия – много добри. Който няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите
на Рила, село Ресилово, продава къща с голям двор, бунар и други екстри. Цена 40
000 лв.
0889/027105 – продава
се едноетажна масивна къ-

Съобщение
88-о журналистическо дружество ще проведе редовното си месечно организационно събрание на 25 октомври от 10,30 ч. в салона на
Съюза на запасните офицери на бул. „Христо
Ботев” 48.
Колегата Иван Миланов ще представи най-новата книга на Георги Майоров „Смигващи енигми” и ще приемаме нови членове в дружеството.
Желателно е присъствието на всички членове на дружеството.
От ръководството

Покана

Столичният клуб по „Родознание и краезнание” към ВГФ „Родознание” и културно-просветният землячески клуб „Петрохански светлини”
ще проведат обща сбирка на 18 октомври, четвъртък, от 17 часа в малкия салон на НЧ „Славянска беседа” на ул. „Г. С. Раковски” 127 в
столицата.
Тема: „Ролята и мястото на снимките в родознанието и краезнанието”
Поканваме членовете на двата клуба и граждани да присъстват на сбирката.
От ръководствата на двата клуба
ща, лятна кухня с баня, двор
1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени – обл. Пловдив,
до гр. Съединение
0894/297967 – продава
вила на 3 ет. в Момин проход, напълно обзаведена
или под наем – 1500 евро
0877/882177 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880 кв. м
близо до водите на язовир
„Искър”. Двустайна дървена
къща 18 кв. м, много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура много добра.
Отлична панорама, тишина,
чист въздух, на 40 км от София – за лов на водоплаващ
дивеч, зайци, сърни, диви
прасета, за риболов, подводен риболов, ветроходство.
0898/225564 – продава идеален селски имот с 2
дка двор, лозе, овошки и две
сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.

Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на
село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж

времето

биопрогноза

В сряда дълго продължилата мека есен ще запази всички свои характеристики – ниски температури сутрин и слънце и 20 градуса през деня.
В четвъртък обаче се очакват валежи на много
места, като температурите ще останат все пак
с не много различни стойности – от 7 до 19 градуса. В петък ще бъде облачно, а температурите ще останат без промяна. В събота и неделя
времето също ще остане без промяна – от 8 до
18 градуса. В понеделник и вторник ще има несъществена промяна – дневните температури леко ще спадат и ще достигнат до 15 градуса. Ще
бъде облачно.

През периода е възможно да зачестят оплакванията от кашлица и
чувство за гръден дискомфорт при страдащи от хроничен бронхит.
На хората с възпаление на дихателните пътища фитотерапевтите
препоръчват за пиене запарки от цветове от лайка, слез и липа, от
стръкове от мащерка, жълт кантарион и риган, от листа от подбел
и живовляк и др. За увеличаване на лечебния ефект на тези чайове ще
допринесе подслаждането им с пчелен мед, с мед от зелени борови шишарки или със сироп от бъзак. В дните с повишена слънчева активност
е възможно да зачестят оплакванията от главоболие, световъртеж и
чувство за общ дискомфорт при хора с по-лабилна нервна система. За
нормализиране на нервните процеси ще допринесе втриването в слепоочията на по няколко капки етерично масло от лавандула.

Магнитни бури - 18, 19.X.

Д-р Иван СТОЯНОВ

2

36
ЛУНеН
КАЛеНДАр

17 октоМври,
9 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна във воДолей
Повече здравомислие
и решимост – ще ви се появят добри възможности
да подобрите личните
си качества. Използвайте повече традиционните подходи. Ще получите неочаквано признание за вашата правота и
това ще ви даде нови сили, за да доказвате и занапред истината.
18 октоМври,
10 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна във воДолей
Животът ви ще ври
и кипи, заради това ще
трябва да преразгледате
много от плановете си.
Не хвърляйте думите си
на вятъра, а ги подкрепяйте с дела, иначе рискувате да подкопаете авторитета си.
19 октоМври,
11 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна в риБи
Времето е благоприятно да се разделите с
нещо отдавна отживяло
времето си, с вредните си привички, досадни дела и да освободите място за нови хора и
неща.
20 октоМври,
12 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна в риБи
Вашите действия ще
предизвикат благородна завист сред приятелите ви и радост сред семейството и близките ви,
на които трябва да се осланяте.
21 октоМври,
13 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна в овен
Погледнете на обстоятелствата от нова гледна точка. Непременно
отделете време за пълноценен отдих, за да си
възстановите силите.
22 октоМври,
14 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна в овен
Не проявявайте вашата категоричност, тъй като това може да усложни
отношенията ви с обкръжаващите. Смело реализирайте замисленото, а
почивните дни посветете на децата си, защото
те се нуждаят от вашата помощ.
23 октоМври,
15 лУнен Ден,
нарастваща лУна,
лУна в овен
Вслушайте се в гласа
на интуицията. Почивните дни посветете на близките си, защото, запленени от собствената си личност, сте ги занемарили.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

пОКАНА

на 18.10.2018 г.

ВЕЛИчКА БОРИСОВА МЪЛчАНКОВА

от с. Босилковци, Русенско
Пожелавам й здраве и късмет,
да празнува юбилей 1 век!
След себе си води своята племенница,
родена на същата дата – 18.10. –

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА

от с. Гурково, обл. Добрич
Нека и тя като сватята да има правнуци
и да я изпревари по броя им!
Пожелавам й преди всичко здраве!
от Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 22.10.2018 г.

на НОНКА ДИЛИЯНОВА БЕРЕМСКА
от Плевен!
Пожелавам й здраве, късмет и да
изпревари майка си с правнуци, да
дочака тази голяма радост!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
На 17.10.2018 г.

ЖЕЛЯЗКА ЯНчЕВА СТОЙНОВА

от гр. Стамболийски
навършва 82 гоДини
Скъпа майчице,
Пожелаваме ти да си жива,здрава
и спокойно да изживееш дните си,
отредени ти от Господ!
твоите дъщери стоянка, васка и лидия

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на о. з . подполковник

КРУМ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

роден през 1928 г.
в с. Ново Кономлади,
общ. Петрич
който на 8 октомври
навърши
90 гоДини
От сърце ти
желаем много
здраве и
спокойни старини!
с най-голяма обич
от съпругата и цялото семейство,
от внуци и правнуци

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

През посочения период няма подходящ ден за
лунна диета.

Заповядайте на ХХІІІ наЦионален
фестивал “листоПаД на сПоМените”
на 19, 20 и 21 октомври т.г.
в зала „конгресна” на Двореца на културата и спорта - варна.
Конкурсната програма започва в 9 ч на 19.10.2018 г., а откриването е в
17 ч. Трите фестивални дни ще са наситени с фолклор, стари градски песни, патриотични песни, стихове и хумор!
Съпътстваща проява на фестивала е изложба на Задругата на майсторите на народните занаяти, както и презентация на сборника от стихове
„Листопад на спомените” на 21.10.2018 г. от 14 часа. Очакваме ви!
Входът е СВОБОДЕН !

ПРИЗИВ

към ПенСионерите на реПУБлика БългариЯ

Драги пенсионери,
През май т. г. Инициативен комитетот
представители на пенсионерски организации подготви петиция с подписка и декларация с искания за решаване на проблеми по пенсионното осигуряване и ги
изпрати до председателя на Народното
събрание с копие до президента, председателя на Министерския съвет и омбудсмана на Р България.
в Декларацията са включени следните искания:
1. От 1.7.2019 г. да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст
с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за
предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за
2016 и 2017 година.
2. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ),от 1.1.2019 г. да
възлезе на 55% от от минималната работна заплата, установена за същата година.
3. Пенсиите за инвалидност поради
общо заболяване, трудова злополука,
професионална болест или военна инвалидност да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба, свързана със социалното
осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждани,я

ЗаПоЗнаЙте Се

0876/046466 - вдовица на
76 г., без ангажименти към деца и внуци, търси себеподобен до 85 г.
0876/824264 – 65 г., разведен, пенсионер, живее в къ-

и да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение
от 100% до 160% за различните пенсии.
4. Да се отмени §6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, тъй като
тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост
и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.
5. Да се приеме закон за възрастните
хора, които съставляват над 30% от населението на България.
Тъй като съгласно Закона за пряко
участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление в определения срок от три месеца все още
няма решение по поставените искания,
ръководствата на най-масовите пенсионерски организации организират
наЦионален Протест на
Пенсионерите в софиЯ и в
страната на 17 октоМври
(срЯДа) от 11 Часа ПреД
МинистерскиЯ съвет и
нароДното съБрание.
Призовават се всички пенсионери и
граждани, които подкрепят исканията,
да участват в протеста.
от организаторите

ща. Търся жена от 50 до 60 г.,
без дом. Да живее при мен. Да
е чистоплътна и да не лъже!
0898/776349 – 72 г./173
см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска област, разведен, живее на село в собствен дом.
Търся другарче добро, благородно, с човешки качества. Аз
съм честен, почтен, чистоплътен. Живеене където предложи дамата.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (17.X.- 23.X.2018 г.)
овен - Насочете се към
развиване на интуицията
си. Красноречието ще ви
е от полза при разрешаването на
семейни спорове. Здравето ви ще
бъде добро.
телеЦ - До средата на
периода не злоупотребявайте с доверието, което
ви гласуват близките. Способността ви да привличате благоволението им ще отвори множество врати пред вас.
БлиЗнаЦи - Добре е да не
отлагате изпълнението на
ангажиментите. Значителни
успехи ще ви носят практичните занимания, които при всяко едно положение ще увеличат приходите ви.
рак - Не допускайте навлизането в криза от материален или душевен характер.
Постарайте се да запълните липсите, които чувствително усещате
в отношенията си с интимната половинка.

17.X. - 23.X.2018 г.

лъв - Не отлагайте провеждането на откровен разговор. Около средата на периода печалбите и перспективите в
живота ви ще идват благодарение
на преодолените от вас трудности.
Дева - Не допускайте незаинтересованост по отношение на делата, които пряко
засягат вашето семейство. По-голямата част от вас ще са прекалено дейни, което може да подразни
близките ви.
веЗни - През почивните
дни е възможно да получите
дълго чаканите от вас отговори на лични въпроси. Наложително е премахването и на най-малката вероятност за недоразумения със
заобикалящите ви.
скорПион - Не си позволявайте повишена емоционалност в отношенията с близките ви. Отдайте водеща роля на
стремежа си да постигнете хармоничност с партньора.

стрелеЦ - Направете необходимите стъпки, за да
укрепите здравето си, тъй като ще
сте податливи на вирусни заболявания. Стремете се да преодолявате изпречващите се на пътя ви
трудности.
коЗирог – До средата на
периода случайностите ще
определят развитието на делата
ви. Напълно възможно е да ви се
наложи да проявите гъвкавост, от
която само ще спечелите.
воДолей - С ентусиазъм
ще постигате общите цели
с интимната ви половинка. Действайте с желание по отношение на делата, от които очаквате доходи. Погрижете се за
здравето си.
риБи - Опитайте да настоявате, търсите и защитавате своите права в материално
отношение. Късметът ще ви съпътства в инициативите, предприети
от вас.
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Конфликти
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Заподозреният за убийството на Рецидивист преби Крими
журналистка арестуван в Германия с брадва възрастен хроника

Виктория Маринова
Министърът на вътрешните работи Младен Маринов потвърди официално, че мъжът, за когото се появи информация, че е задържан в Германия за
убийството на журналистката Виктория Маринова, е заподозрян
за ужасяващото престъпление в Русе.
На брифинг той съ-

общи: „Лицето е Се- яви, че на задържаното
верин Надеждов лице ще му бъдат повКрасимиров, роден дигнати две обвинения:
през 1997 г. в Русе.
„Едното е за изнасилИма криминална ре- ване, а другото за умишгистрация за краж- лено убийство по особа на цветни мета- бено жесток и мъчители. В хода на работа лен за жертвата начин.
са иззети
По
първодостатъчто обвинение
но докавъзможното
зателства,
наказание е
които го
до 20 години
свързват
лишаване от
с местопсвобода, а по
рестъплевторото - найнието и жерттежкото предвата. ДНК мавидено в закотериалът върна - лишаване
ху трупа е неот свобода до
гов.“
живот без праМ и н и с т ъ - Северин
во на замяна“.
рът е катего- Красимиров
Ако съдейства
ричен, че рана полицията,
ботата на компетент- присъдата може да бъните органи продължа- де заменена на 30 годива по абсолютно всички ни затвор. Очаква се екверсии. Главният проку- страдицията му от Геррор Сотир Цацаров за- мания.

70-годишен мъж от
великотърновското село Хотница е намерен
пребит в стопански
двор. Той е бил работник и живеел във фургона, в който е намерен.
Пострадалият незабавно е бил откаран
във великотърновската
болница с фрактури на
черепа, контузия на мозъка и множество травми по главата с опасност
за живота. Опериран е
веднага.
Лекарите са установили, че е ударен е с
брадва по главата. Състоянието му остава тежко. В хода на предприетото разследване в хотел в Габрово е задържан извършителят 52-годишен мъж от същия град. Той е криминално проявен и многократно осъждан, с 40
криминални и съдебни

регистрации, основно
за кражби. Деянието е
извършено в условията на опасен рецидив.
След доклад на материалите в прокуратурата
задържаният е привлечен в качеството си на
обвиняем и мярката му
за задържане е удължена до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Момче застреляно Пенсионер загина в асансьорна шахта
край Монтана

18-годишно момче от ромския квартал на Монтана - "Огоста", е било застреляно в гориста местност край града. Момчето било в гората с дядо
си, с когото събирали дърва. Възрастният човек
подал сигнал за случилото се.
Криминалистите са установили, че е стреляно
три пъти, като един от изстрелите е пронизал в
главата младежа, който по това време е преминавал през местността с каруца. Момчето е починало на място. По неофициална информация
инцидентът се е случил по време на бракониерски лов в гората. Има заподозрян по случая. Той
е задържан недалеч до мястото на престъплението след претърсване на гората и местността със
следови кучета. В колата на задържания е намерен газов пистолет, но все още не е ясно дали е
стреляно с него.

Възрастен мъж
пропадна в асансьорна шахта и загина на място. Инцидентът е станал
в блок в Кърджали,
след като 72-годишният пенсионер опитал сам да се измъкне от заседналия асансьор.
Жители на блока подават сигнал
до техника, че асансьорът не работи.
Първоначално не
се свързали с него, но по-късно успели и той обяснил, че има работа и ще ги посети
по-късно. Три часа по-късно хора от

блока пак звънят,
за да съобщят за
инцидента с възрастния мъж.
Преди да полети в шахтата, 72-годишният мъж взима асансьора от
шестия етаж, но
между четвъртия
и петия засяда в
него. 40-годишният асансьор няма
авариен паник бутон, а мъжът няма
телефон. И предприема рисковия
ход да се измъкне сам. Смъртта на
мъжа се разследва от прокуратурата
в Кърджали.

Обраха дома Скъпа кола осъмна
на съдийка със забити кирки

Крадци са обрали апартамента на говорителката на
Софийския градски съд (СГС)
Милена Орозова минути след
като 10-годишната й дъщеря
тръгнала на училище. Те задигнали лаптоп и около 1000
лв. от касичката на детето,
което с години събирало парите. Апашите влезли в дома
на пресаташето на СГС в сто-

личния кв. "Дианабад" около
13,30 ч.
Когато тя се прибрала от
работа вкъщи и отключила

входната врата, с изненада
видяла, че в шкафовете в дома й е ровено, а касичката на
детето е изпразнена и захвърлена на пода. Липсвал личният й лаптоп, на който имало
и незначителна служебна информация.
Орозова уточни, че все още
установява какви вещи липсват от дома й. Според полицаи
крадците най-вероятно са отворили входната врата
с т.нар. ключ майка, който отключвал различни брави.
Предполага се,
че кражбата е извършена от 2-ма
мъже, заснети от
камера на заведение, което се намира на първия етаж в блока. Има и видеозаписи от
входа, които полицията ще
гледа.

С три кирки на предния капак и на тавана осъмна лек автомобил "Инфинити" в Ямбол. Колата била паркирана на ул.
"Цар Иван Александър" и е собственост на 59-годишен мъж,
който по непотвърдена информация търгува с торове за растителна защита.
Забиването на кирки в автомобили се приема обикновено
като отмъщение или вид предупреждение за собственика на
возилото. През август два мерцедеса в Несебър и Варна бяха
маркирани със забити кирки в предниците им.

Търговия
с жива плът
Престъпна група, занимаваща се с бизнес с
плът и кражби в Испания,
е разкрита. Схемата работи най-малко от година в
поне три държави на два
континента.
Престъпната група е
съставена изцяло от българи, а част от жертвите
са непълнолетни момичета, продавани от родителите си, за да работят като крадли. Властите в Испания твърдят, че начинаещите се купуват за по
20 000 евро, а по-опитните - за 30 000.
Момичетата плащат
дори наем за ползваните
квартири. В някои от тях
живеят по 20 души, като
се редуват - докато половината са на работа, другата половина си почива
в съответния апартамент.
След това се сменят.
Властите в Испания не
знаят какъв процент от
"заработеното" остава за
българките.
Блъснато дете на
пешеходна пътека
11-годишно дете беше блъснато от лев автомобил, докато пресичало
на пешеходна пътека тип
„зебра“ в Ямбол. Момченцето е със сериозни наранявания. Инцидентът
е станал в район, в който
има две училища и детска
градина, а според местните жители трафикът е натоварен.
Цигани крадат…
пясък
Роми пълнят торби с пясък от плажни дюни в Поморие, като поръчката им
е дадена от трети човек.
Мъж и жена натоварили 15
чувала, когато буден гражданин ги снима. След като
ги пита какво правят, ромите се качват на каруцата и си тръгват. След това обаче са издирени и са
прибрани в ареста. От полицията са се заели с разплитането на случая, но
не е ясно дали е известно
името на поръчителя.
Автомобил падна
в река
Кола падна в Перловската река в София. Автомобилът е изкъртил парапета на мост и е изхвърчал от пътя. В инцидента
са участвали две коли, които са се движели по бул.
"Владимир Вазов" в посока кв. "Левски". Шофьорът на единия автомобил
решил в последния момент да направи ляв завой и засякъл другата кола. Вследствие на удара тя
е паднала в Перловската
река. При инцидента няма пострадали.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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воДоравно: „Великата пустиня“. Маловодие. Ибер (Жак). Пиридин. Анората. Рот. Скул. Бодил. Аншоа. Одабела. Афуз Али. Еленов (Димитър). Ату. Аконитин. Акорин. САС. „Аик“. Спор. Тави. Кавал. Боа. Рок. Кета. Химик. Катинар. Цитидин. Ленска (Рула). Фар. „Невидим“. „Ла Вали“. Аметист. „Любов и наказание“. Бенат (Петр). Хоризонт. Поло. Ерат (Кристине). Давор. Ванел (Шарл). Ваганова (Агрипина).
отвесно: „Немирната птица любов“. Ларошфуко (Франсоа дьо). Мирабела. Силитоу (Алън). „Орбит“. Вонон. Код. Азар (Еден). Окинава. Лавис. Акита.
Делител. Тонколона. Кивин (Сергей). Вад. Удин (Мелани). Врани. Ахав. Пиала. Исиот. Дакота. Руен. Бета. Килимар. Обелиск. Немезида. Стиролен. Акан. ТАЗАН. Ибадан. Аверс. Иново. Онети (Хуан). Опиат. Косинов (Максим). Яралов (Юрий). Клапа. Тетра.
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Вицове

На електрически
стълб висят двама електротехници и разгорещено се препират. Отдолу минава баба и ги пита:
- Защо се карате?
Единият от техниците казва:
- Бихте ли донесли до
стълба ей онази жица?
И когато бабата се спира под тях с жицата в ръка, същият електротехник се обръща към колегата си:
- Видя ли бе? Видя ли,
че това е нулата?

Селянин имал много
свине. Един ден дошъл
инспектор и го попитал:
- С какво храните свинете?
- Ами като има царевица - с царевица, иначе
с отпадъци. Защо?
- Аз съм от Асоциацията за защита на животните. Не ги храните както трябва – те не трябва
да ядат отпадъци. – И го
глобил.
След два дни дошъл
друг и го попитал с какво храни свинете.
- Ами със сьомга, с хайвер, със скариди. Защо? –
попитал селянинът.
- Аз съм от ООН. Не
може, когато милиони
хора измират от глад, да
храните свинете с деликатеси. – Също го глобил.
След два дни дошъл
трети и попитал с какво
храни свинете.
- Ами аз не ги храня
– давам им по 5 лева на
ден, за да си купят каквото им се яде – отговорил
ядосано селянинът.

и казал:
- Сине, сине, обици носят пиратите и гейовете.
Сега ще отворя вратата
на къщата и дано отвън
да има кораб…

В автобус са баща,
майка и десетгодишният им син. Любопитното
момченце гледа навън и
съобщава: „Мамо, виж –
крава!“, „Мамо, виж - дърво!“, „Мамо, виж - щъркел!“, „Тате, виж – блондинка!“

Момиченце отива
в кварталната бакалия.
Едвам подавайки се над
плота, с тънко гласче задава въпрос:
- Леличкооо, ще може
ли да ми дадеш четири
бирички?
Магазинерката се навежда, поглежда го многозначително и му казва:
- Аз мисля, че няма да
можеш да ги носиш, моето момиченце!
Вече доста по-уверено, момиченцето отвръща:
- А, то и аз това се чудя дали да не жулна две
още тука…

Семейна двойка на
средна възраст седи късно вечерта пред телевизора и гледа порно. По
едно време мъжът казва:
- Хайде вече да си лягаме.
- Ти си лягай, а аз ще
остана, за да видя дали
накрая тези двамата ще
се оженят…

Трима приятели ходе-


Вече поотраснал юноша се прибира вечерта
вкъщи с току-що поставена обица на ухото. Баща му въздъхнал тежко

ли редовно за риба, но
веднъж третият не дошъл. Единият пита:
- Какво става, Пепи защо не дойде?
- Жена му не го пуска.

42

Български

- И той какво
каза?
- Той каза, че
така му е писнало от нея, че му
идва да си откъсне ушите, за
да не я слуша, и
да ги залепи на
очите, за да не я
вижда…

В съда питат
обвиняемия:
- Ами прибирам се аз по-рано от командировка и какво
да видя – жена ми лежи
гола в леглото и се досетих какво става. Отидох
до прозореца и гледам –
долу един мъж тича по гащи и аз грабнах хладилника и го хвърлих върху
него!
- Да влезе обвинителят!
Влиза един с гипсиран
крак.
- Разкажете какво се
случи!
- Ами правя си аз сутрешния крос и изведнъж един хладилник падна върху крака ми.
- Да влезе свидетел номер 1!
Влиза още един мъж,
целият в бинтове и гипс.
- Разкажете какво се
случи!
- Ами стоя си аз в един
хладилник…

Смях от сърце

тата:
- Какъв е тоя бял косъм
на сакото ти? Пак ли си ходил при майка ти да й се
оплакваш от мен?

Зрител пише до телевизията: „Много ви моля
по време на новините да
не пускате отдолу на екрана бягаща реклама. Моята тъща мисли, че това е
караоке и пее!“

Дама влиза в магазин
за кожени палта и си купува най-скъпото. Когато
подава парите, за да пла-

ето трябва да ти кажа –
започва да се обяснява
единият.
- Аз, аз... Вечно „аз“
казваш! Че не сме ли
съдружници? Би могъл
поне веднъж да кажеш
„ние“…
- Ами добре, щом искаш – така да го кажа: Ни
сме забременили секретарката.

На сечището довели един секач. Гледат го
другите секачи – такъв
мъничък, слабичък… Чудят се какво да го правят.

ти, продавачката възкликва:
- Госпожо, защо парите ви са толкова мокри?
- Докато ми ги даваше,
мъжът ми много плака…


Дали му да събира отсечените клони. Секли те
каквото секли, отсекли
три дървета и отишли на
обяд. Новия го оставили
на сечището. Връщат се
след обяда и гледат половината гора изсечена. С
изумление го питат:
- Ти откъде идваш бе,
човек?
- От гората Сахара!
- Имаш предвид от
пустинята Сахара?
- Да, те вече така й викат.

Американски президент решил да се допита до най-мъдрия индиански вожд по текущи
въпроси. Индианецът
го изслушал, попушил
мълчаливо и казал:
- Съветвам ви да отделите повече внимание на въпроса с емигрантите. Ние навремето подценихме този въпрос…

Лорд попаднал на необитаем остров. Веднага
се заел да направи две
колиби – едната щяла да
е клубът, където ще ходи всяка вечер, а другата – клубът, в който „кракът му никога вече няма
да стъпи“.

Чукча си купил жигула и отишъл на почивка.
Върнал се чак след месец. Питат го какво е станало.
- За всичко са виновни
инженерите! За отиването сложили 4 скорости,
а за връщането – само
една!...

Умрял един човек и
се озовал в рая. Свети
Петър прегледал списъка със земните му дела
и казал:
- Ами какво да ти ка-

- Скъпи, да не забравиш да ни абонираш
за семейния ни вестник „Пенсионери”!

Кит плува в кръг около
самка и с упрек й говори:
- В колко страни по света стотици екологически организации,
сума ти
политически
лидери,
милиони
хора всички
се борят
за това
нашият
вид да
продължи
да
съществува, а ти ми разправяш
„главата ме боли“.

Когато мъжът вечерта
се прибрал от работа, жена му го посреща на вра-

Влиза мъж в бръснарницата и пита:
- Колко ще трябва да
изчакам, за да се подстрижа?
- Около два часа – отвръща бръснарят.
Човекът си тръгнал.
Същото се повтаря и на
следващия ден – същият човек влиза, пита колко трябва да изчака и си
тръгва. На третия ден
се повторило същото и
бръснарят казал на помощника си да проследи
човека и да му каже къде
отива. След около 10 минути помощникът се връща и се смее. Бръснарят
попитал:
- Какво се смееш бе?
Видя ли къде отиде?
- У вас.

Двама съдружници си
говорят:
- Аз направих нещо, ко-
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жа. Половината ти дела
са добри, другата половина – не чак толкова. Не
знам дали мога да те пусна в рая. Има ли някое
добро дело, което да си
сторил скоро?
- Да, има. Вървя си аз и
виждам, че в една малка
уличка група рокери нападна една жена. Аз отидох при главния рокер и
го нокаутирах.
Свети Петър погледнал списъка и казал:
- Никъде не го откривам това твое дело. Сигурен ли си, че казваш истината?
- Да.
- И кога се
случи това?
- Преди две
минути.

Пиян с разкъсана риза, следи
от червило по
лицето и празни
бутилки в джобовете влиза в
автобус и сяда
до поп. Отваря
вестник и нещо
чете там. После
се обръща към
попа и го пита:
- А вие знаете ли, отче, от какво се получава
артритът?
- Артрит, сине мой,
имат хората, които са се
отклонили от истинския
път, спят с пропаднали
жени и злоупотребяват
с алкохол!
- Значи съм обречен!
Пияният млъква и замислено гледа навън. Попът съжалява, че се е изказал рязко:
- Добре, сине мой! Отдавна ли имаш артрит?
- Откъде-накъде! Аз
нямам артрит! Във вестника пише, че папата има
артрит!

Бизнесмен решил
за първи път в живота
си да отиде в данъчното и да декларира доходите си. Започнал да
разпитва приятелите си
как да се облече. Един
му казал:
- Облечи се като скитник, може да мине номерът и да платиш по-малко данъци!
Друг пък го съветва:
- Защо като скитник
бе? По-добре се облечи
изискано. Нека мислят,
че си авторитетен човек.
Може да се уплашат и да
ти вземат по-малко…
Накрая бизнесменът
пита жена си, а тя му отвръща:
- Слушай сега какво ще
ти кажа. Когато щяхме да
се женим, майка ми ме
съветваше да се облека
с дълга рокля. Ти пък искаше да съм с къса рокля
с цепка…
- Не мога да разбера
защо ми разказваш всичко това?
- Затова защото с каквото и да си облечен –
все едно, накрая пак ще
те прекарат…
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Само ядове с тия деца!

РОДСТВЕНИЦИ
Надипли евро, долари парàта
и заяви със глас като камбана,
че били родственици с въшката,
със общи гени, от едно коляно.
Тресе гласът й цялата вселена,
не спира да се носи и в момента.
И не от някаква си ниска сцена,
а от трибуната на парламента.
Но словото й никой не вълнува,
че темата е овършана слама.
И депутатът нищичко не чува,
и как да чува, като пак го няма?!
Реди парицата красиви думи,
оповестява родството с наслада.
Цитира влогове, грамадни суми,
но нека чуем нейната тирада:
- И аз обичам мед да ям с лъжица,
вървим със въшката в една пътека:
напълня ли тумбака със кръвчица,
излизам на челото на човека...
Генчо ЗЛАТЕВ

Прибирам се вчера
вкъщи и чувам Пеева
и Колева си говорят на
стълбището:
- Пеева, Пеева, големи ядове си имаме около Емилчо! Огромни!
Снощи пак пиян се прибра от училище! Ей така, нахлу в апартамента, хвърли тетрадката,
дето му е по всичко, и
се втурна в тоалетната
да повръща. А след това
гледам го седи пред телевизора. Азис съм му
пуснала, да го разведря искам, ама ясно ми
е - гледа екрана, но нищо не вижда! Терзае се
детето, измъчва се, въпроси си задава, а отговор не намира!
- Какво? Да не би и на
него, като на наш Иванчо, да му се е родило
детенце? Ох, не слушат,
Колева, не слушат! Говори му баща му, като
седнат вечер на по бира, възпитава го: „Голям

Валентин
Георгиев

си вече, вика му, тринайсетгодишен! Аз на твоите години на 24 май знамето на училището носех, а ти? Ми ползвай
презервативи бе, мама
му стара!” А детето мълчи, усещам, та чак жал
ми става – разбира, че е
виновно и само цигара
от цигара пали! Не слушат, Колева, не слушат!
А Колева направо
хлипа:
- Де да беше това,
Пеева, де това да беше? – почти през сълзи

- Майка ти каза, че от малка си е мечтала да лети на лятящо килимче...

епиграми
НАБОЛЯЛ
ВЪПРОС

модна бунащина!

ПЕНСИИ И
ПЕНСИЙКИ

Как да се вредят
хората с увреждания,
Таванът пак пада –
без да прередят
хората с уреждания? това се приспада
комай от народа –
ОТЗИВ
той търка все пода.
Родна бумащина –
Рачо ПОПОВ

Нарушили семейната
традиция

Пешо и Мара пристигнали в Сандански на почивка.
Настанили се в 4-звезден хотел. Било сряда. Влезли
в определения им апартамент, оставили куфарите, па надникнали в банята с ваната. Пешо пуснал крана с топлата вода и рекъл:
- Марче, що ли днес не е събота, та да се изкъпем!
- Няма кога да чакаме събота. Събличай се и влизаме! Всичко давам за топла вода.

УЖ ЗА ДОБРО

Последният молебен
дъжд прати непотребен –
дъждовната вихрушка
превърна се в… градушка!

ТРЕВОЖЕН ФАКТ

Плануваната трудова сполука
градушка яко я очука!

Вангел и Мито са дошли в столицата да си купуват каскети.
Намерили магазин, влезли, избирали, мерили, па
ги наложили на главите си и се изтупали пред огледалото.
- Я гледай, тия нашенци в огледалото ми се виждат познати. Дали не сме ние?
- Па доколкото виждам, ние сме! Само че сме похубави!
Никола ЯНЕВ

Драми

ПРОВЕРКА

всичко чуждо му е лично.

ПАРТИЙНА

Откакто заживя със нея,
прописа своята семейна одисея…

С кошница го прати за вода
и какъв е – бързо разгада!
Пренебрегнаха го пак –
не подлагал вече крак…

НАХОДЧИВОСТ

Във времето демократично

ИЗБУЯЛИ МИСЛИ
Преди да поискаш,
помисли ти какво си дал!
Голяма е борбата за
власт! Ясно, келепирът
хич не е малък!
Глупавият въпрос
е предпоставка за лъжлив и глупав отговор!
В преходния етап
мнозина политици стъпиха здраво на краката
си, но обърнаха държавата с краката нагоре!
Казаха му да върви

Н о в и т е ка с к е т и

на майната си и му пожелаха приятно пътуване!
Жените не са всичко в живота, но без жени няма живот!
Все още не е доказано, че на Марс има живот, но вече е доказано,
че у нас няма!
Най-много мъдрост има в малкото думи!
Васил КАРАКАШЕВ,
гр. Белослав

ВНЕЗАПНА МУЗА

 писва семейната драо
ма тя. – Миналата седмица Емилчо да вземе и
да се обади на тел.112,
че в училището им е заложена бомба! Обажда
се детето и то се знае,
там веднага прекъсват
занятията, пускат всички ученици да си отидат
по домовете, пристигат
полицаи, пожарникари,
телевизии... И представяш си нали - бронежилетки, разните там кучета и уреди за търсене на бомби... Страхотен

скандал! Щото, разбира се, бомба няма, а
следствие има! И като разкриват органите кой какво и що,
идват при нас и ни
съобщават,че Емил
е виновен за цялата
аларма! Питаме го вечерта с баща му: „Що
така бе, Емо?” - така му
викаме, а моят Методи по едно време, кво
му стана, като замахна и му отвъртя един
шамар!
- Айде бе!? – изпищя
Пеева. – И после кво?
- Кво! Прибраха го в
районното за двайсет
и четири часа! За насилие над малолетен!
Ох, Пеева, Пеева, само
ядове с тия деца! Само
ядове!
Слушам ги и си мисля:
„Права е! Наистина
само ядове с тия деца!
И с родителите им!”

Жан-Жак ШИНО

КЛЮКАРКАТА РАДА
В кооперативната ни сграда
имаме съседка Рада.
С жабешки очи големи
и уста, която мели.
Интригантка и клюкарка плюе всички тя без мярка.
Тръгне като тлъста гъска,
и с парфюми тя се пръска.
Като коледна елха е с джунджурии, то се знае.
В махалата наша цяла
е като същинска хала.
Знае кой ще се развежда,
кой кого и как подвежда,
кой с коя е снощи спал.
Вечер входа все оглежда,
за любовници поглежда,
кой избягал бил по гащи,
в тъмното да не го сгащят.
Тлъста Рада, ах, горката,
знае всичко в махалата,
знае всичките проблеми.
Но не знае пуста Рада,
че е с най-големите проблеми!
Роза ДИМОВА

- Баничките ти са вкусни, разбира се... Но промених завещанието...

ПРАВИЛО

Кога законът контролира,
най-бързо се фалира!
Стефан НИКОЛАЕВ

Реплики през рамо

 Ако си съгласен да не бъдеш гласна буква, съгласявай се и си мълчи.
 Щом една дума изхвръкне от устата ти,
после и с ракета не можеш да я настигнеш.
 Животът е опънато въже над пропаст
между раждането и смъртта. Едни имат прът
за запазване на равновесие, а други нямат.
 Не се радвай, че правителството пада,
преди да си разбрал кой ще дойде на власт.
 Някои не могат да правят разлика между обаяние и обоняние. Затова отдалече миришат и се чудят защо другите не им се възхищават.
Турхан РАСИЕВ
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