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Важно!
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на 28 октомври
преместете стрелките на часовника
с 1 час назад
(4:00 става 3:00)

®

43

Брой

време за промяна

год. XXVIII (1321)
24.X. - 30.X.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

XXIII национален фестивал
„Листопад на спомените“, Варна - 2018

тъРжеСтВо нА ДУхА

Официалните лица при откриването

В продължение на три дни над 2000
самодейци от пенсионерските клубове и народните читалища показваха

своето певческо майсторство в обновения Дворец на културата и спорта във Варна.
на стр. 12

Неодобрение
на здравната
реформа
Българинът
не
одобрява предложените реформи в
здравеопазването,
сочи проучване на
агенция „афис”.

на стр. 3

Поредният митингпротест на пенсионерите
определено бе подготвен
и проведен значително

по-добре от досегашните
подобни изяви. Не става
дума само за броя на присъстващите, а и за нивото

на ораторите, за обединението на различните съюзи, организации и движения.
на стр. 9

Таван и Лъгани и
за новите експлоатирани
пенсии
на стр. 2

Богатството на една нация, както е известно, се определя не от броя на автомобилите, а от броя на детските колички.

на стр. 4

Музика, Äèìèòðîâäåí БокСът
сътворена
е СПоРт
с любов
ЗА хоРА
тервел ПУлев:

митко Щерев

- г-н Щерев, казвате, че никой творец в
изкуството не може да
започне кариерата си
от самия себе си, винаги има начало. Помните ли първите си музикални педагози?

на стр. 22

26 ОкТОМври
на този ден православната църква почита паметта на свети димитър солунски,
роден през III век. след
смъртта на родителите си свети димитър бил проконсул на
солун. той загинал мъченически за Христовата вяра.

С ЧеСт

на стр. 11

Ïринöеса
КаТаСТРофа от 1001 ноù
ПОЗиЦия

едва ли има българин, който да не е наясно, че здравеопазването у нас е, меко казано, лошо. да превърнеш болниците в търговски дружества, а пациентите – в клиенти, е престъпление. на водещо място сме в европейския
съюз по смъртност, ниска раждаемост, сърдечно-съдови
и хронични заболявания, по отклоняване на средства…
депутати от герБ признават, че до 1 млрд. лв. изчезват от медицинското обслужване в неизвестна посока.
БсП иска оставка на правителството за катастрофата в тази система. дебатите по вота в пленарната зала разкриха още и още слабости. спокоен за стабилността на кабинета, гарантирал си безпринципната
подкрепа от Обединените патриоти, Б. Борисов игнорира за кой ли път народното представителство. За него
е важно валери симеонов да стои зад гърба му независимо от скандалите. краси каракачанов да се крие под синята каска и да си мълчи. марешки да трепери от ревизорите и да гласува с мнозинството. Останалите подробности са без значение.
Показателно е изявлението на председателката на
парламента: „той (в смисъл Борисов) духом е с нас!“
Бре, да се не види! телом е по света, а духом си е тук!
явно в подобно раздвоение на личността се крият причините три мандата Бойко да се прави на велик държавник и вместо напред все назад да върви многострадалната родина.
„П“

житейската съдба на българския художник Борис георгиев (1888-1962) прилича на приказка, разказана от Шехерезада. варненец по рождение, той
учи живопис в санкт Петербург
при легендата Николай рьорих и
в Мюнхен. след това избира неспокойния живот на вечно странстващ артист.
на стр. 6

на 27 октомври в столичната зала „арена армеец” тервел Пулев ще се боксира с аржентинеца с италиански паспорт леонардо Брусезе за европейската титла в полутежка категория.

на стр. 23

на стр. 20
Абонаментна кампания
2019

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

1 месец
3 лв.

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

каТалОжЕН №552

- моля, абонирайте ме бързо
за цялата година – да не изпусна срока!

Вестник с позиция

на стр. 5

2

2

Законът
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Пенсиите

24.X. - 30.X.2018 г.

Таван и за
Междусъседски войни новите пенсии

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Дончо Петров от
Видин ни пише: ”Дългогодишен читател съм
на в-к „Пенсионери. С интерес и внимание следя
консултациите, които
вестникът публикува.
Сега и аз имам нужда от
такава. Живея в жилищен блок. Водата често
спира. Съседът от горе
забравил крана отворен и когато водата е
дошла през нощта, при
мен протече навсякъде
в кухнята. Поисках от
него да поправи нанесените ми вреди от теча,
но той отказва. Намразихме се. Едва не стигнахме до бой...” И пита:
„Какво трябва да сторя, за да ме обезщети за
нанесените ми вреди?”
Очевидно във вашия
случай се касае за така
нареченото „непозволено увреждане”. Този
институт на правото е
уреден в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В чл. 45 до
чл. 54 подробно са разгледани хипотезите, при
които този, който нанесе вреди, било то имуществени или неимуществени (болки и страдания) на друго лице, е

задължен да обезщети пострадалия и да отстрани нанесените вредите. Чл. 45 от ЗЗД постановява: „Всеки е длъжен да поправи вредите,
които виновно е причинил другиму.” В случая
на г-н Петров се намираме пред казус, в който
неговият съсед поради
невнимание или немарливост е пропуснал да
затвори крана на чешмата в кухнята и този
пропуск е станал причина да се наводни жилището на съседа. Вслед-

ствие на това са нанесени материални щети на
пострадалия
съсед, изразяващи се в
повреждане на стените, надуване
на паркета и
др. След като не сте съумели да постигнете някакво съгласие със съседа си той
да отстрани нанесените
ви от наводнението щети, единственият начин
да си потърсите обезщетение е да се обърнете към районния съд.
Трябва да заведете дело,
в което вие сте длъжен
да докажете, че именно съседът ви е причинил тези увреждания на
имота. Това можете да
направите със свидетелски показания, документи. Съдът ще назначи съдебнотехническа
и оценителна експертиза, която ще конкрети-

зира сумата, която е необходима за поправяне
на щетите, и ще посочи
причинно-следствената
връзка между виновните действия на съседа
ви и нанесените щети.
Той ще се произнесе с
решения и ще ви присъди стойността, необходима за отстраняване
на нанесените щети. Също така съдът ще присъди и направените разноски по делото за адвокат, за вещи лица и държавните такси. С оглед
на това, че в случая се
касае за съдебни процедури и сложност при
събиране на доказателствата и представянето
им пред съда, моят съвет е, преди да решите
да се обърнете към съда, да потърсите помощ
от адвокат. Това в крайна сметка ще ви гарантира успех в делото.
Защото, ако не съумеете да докажете твърденията си в съда по надлежния ред, ще бъдете
осъден да заплатите направените от противната страна разноски.

Средният осигурителен доход за юли 2018 г.
Националният осигурителен
институт обявява, че размерът на
средния осигурителен доход за
страната за юли 2018 г. е 878,70
лв. Средномесечният осигурите-

лен доход за страната за периода от 1.8.2017 г. до 31.7.2018 г. е
861,52 лв.
Определеният средномесечен
осигурителен доход за страната за

Разходи за
най-възрастните

Разходите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за пенсии, обезщетения при временна
неработоспособност и трудоустрояване, за майчинство и за безработица, изплатени на лица над
64-годишна възраст, през 2017 г. възлизат на над
6,3 млрд. лв. Тази сума се равнява на около 6,5%
от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за
миналата година. Това показват данните за осигурителните плащания на Националния осигурителен институт (НОИ).
Анализът сочи още, че за най-възрастната част
от населението са отивали около 60% от общите
разходи за пенсии и краткосрочни обезщетения,
като 70% от тези пари са били за пенсии и добавките към тях.
Средно месечно около 1,5 млн. души на възраст
над 64 години са получавали пенсия и парично
обезщетение от ДОО през 2017 г. Над 99% от тях
са били пенсионери. Това означава, че всеки шести получател на пенсия или обезщетение е бил от
тази възрастова група. Тя заема най-голям дял в
групата на пенсионерите (69,6%), докато сред имащите право на краткосрочни плащания процентът
е доста по-нисък – между 0,2% при обезщетенията
за майчинство и 3,6% при обезщетенията за временна неработоспособност и трудоустрояване.
Разпределението по пол показва, че възрастните жени преобладават в общия брой на пенсионерите и получателите на обезщетения за майчинство. От друга страна, мъжете над 64-годишна
възраст преобладават сред лицата, на които се изплащат обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване и безработица. Това
може да бъде обяснено с по-дългия им престой
на пазара на труда в сравнение с жените.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

П

посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през август 2018
г. съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса
за социално осигуряване.

оне 30 000 жени
горят с втората
пенсия. Причината за това е, че първите, които ще имат
право да се възползват от преференциите
на частните фондове
през 2021 г., ще бъдат
от нежния пол.
Средно годишно у
нас се пенсионират по
90 000 души, като половината са жени. Тези
от тях обаче, които са
се осигурявали на средния доход в индивидуалната си партида, ще
имат натрупани 7874,42
лв., става ясно от изчисленията на социалното
министерство.
Сумата ще бъде помалка от необходимата
за получаване на пожизнена втора пенсия, защото периодът на внасяне във фонда е бил
по-кратък. Това е така,
защото месечният размер на сумата, на която имат право, ще бъде по-малка от 20% от
минималния размер на
пенсията. Вместо това,
ако натрупаната партида не позволява изплащането на този размер,
ще има възможност да
се сключи договор за
разсрочено плащане
за период от 5, 10 или
15 години, обясни социалният министър Би-

От 1 юли таванът на пенсиите - и нови, и стари, ще се
увеличи до 1200 лева. За това са се споразумели синдикатите и правителството след среща при премиера Бойко Борисов и вицепремиера Валери Симеонов. Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че промяната
ще важи за всички пенсии, с което отпада предложението за премахване на тавана на новоотпуснатите пенсии
от 1 януари 2019 г. А максималната пенсия, която сега е
910 лева, се планираше да се повиши от 1 юли 2019 година на 1040 лева.
„Таванът по естествен път ще отпадне тогава, когато пенсиите се изчисляват на база на целия осигурителен живот на съответния гражданин", каза министърът.
Още преди няколко дни Горанов намекна, че не се
очаква да отпадне таванът и на новоотпуснатите пенсии.
Вдигането на тавана на пенсиите ще засегне 41 000 от
65 000, които сега са с "орязани" пенсии, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Тези 41 000 души ще получат реалните си пенсии от 1 юли догодина, уточни той.
Методиката за отпускане на пенсиите е несъвършена
и се нуждае от промени. Няма да допуснем получаването на високи, но незаработени пенсии, каза пък финансовият министър. С вдигането на тавана на пенсиите ще
бъде решен проблемът за близо 90% от хората с "орязани пенсии", отбеляза той.
На срещата е договорено също 50% да се вдигнат помощите и за 220 хиляди души, определени като енергийно бедни. За целта ще се изхарчат допълнително около 40
млн. лева, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Заплатата на хората в бюджетната сфера ще се вдигнат от Нова година с 10%, но искаме доходите на хората в оперативните звена, които работят "на терен" и на
тези в приходните агенции, да се увеличат повече, каза
Пламен Димитров. Синдикатите и правителството са се
разбрали да сформират работна група, която да изработи по-справедлив начин за оценка на работата на хората, заети в бюджетната сфера. Така обещаното увеличение с 10% на средствата за техните възнаграждения ще
се разпределя според положения труд, аргументира се
синдикалният лидер.
Разчетите на МФ показват, че трябва да се вдигнат заплатите на 433 хиляди души, заети в бюджетната сфера
и за целта ще са нужни над 1 милиард лева.

30 000 жени
ощетени

сер Петков. При него месечната вноска може да
е между 20 и 100 % от
размера на минималната пенсия. Това означава, че тези, които изберат да получават втората си пенсия разсрочено, в рамките на 10 години месечно ще вземат
по 76,93 лв.
Ако по време на разсроченото плащане човекът почине, наследниците му получават остатъка. Тези пък, чиято
партида не надхвърля
трикратния размер на
минималната пенсия,
ще могат да я получат

накуп. Чак през 2024 г.
новите пенсионери ще
могат да получават втора пожизнена пенсия в
размер на 60,60 лв.
При тях натрупаният
капитал в индивидуалната им партида ще бъде 10 810,92 лв. Промените в Кодекса за социално осигуряване, които предлага министър Бисер Петков, пък
предвиждат пенсионните дружества да бъдат
задължени да гарантират минимален размер
на допълнителната пенсия, който ще се изчислява на базата на реал-

но събраните осигуровки по партидата. Ако доходността е положителна, размерът щял да бъде по-голям, допълни
ресорният министър.
За целта ще се подписва пенсионен договор с
фонда, в който ще се определят начинът на плащане и гарантираната
минимална сума.
С измененията се
предвижда да имаме
право да получим сумата от частните фондове
1 година преди навършване на пенсионна възраст, а не както беше до
сега 5 години по-рано.

24.X. - 30.X.2018 г.

Социални

По-високи доходи, а не
задържане на цените
Има обективни фактори, заради които цената на хляба расте. Но
посоката, в която трябва да действа държавата, е за увеличаване на
доходите. А не в посока
да задържа изкуствено
цените. Това каза Калоян Стайков, икономист
от Института за пазарна
икономика (ИПИ).

Според него заявената готовност от страна на земеделския министър Румен Порожанов да говори с търговските вериги да продават хляб без печалба е
странна и изненадваща.
„Ролята на държавата е да създаде необходимите условия да има
бизнес, бизнесът да наема хора и тези хора да
получават все по-големи доходи. И тогава няма да си говорим за тези неща. Не може при
всяка лоша реколта ми-

нистърът да призовава
за задържане на цените.
Имали сме и други лоши години“, коментира
Стайков.
Според него добрата
новина е, че досега става въпрос само за разговори с бизнеса, а не се е
стигнало до взимане на
формално решение.
„Но това показва в
каква посока мисли правителството и посоката не е добра.
Правителството
трябва да работи
в посока увеличаване на доходите.
Ако доходите се
увеличават адекватно, хората няма да усещат повишаването на цените. Имаше
период - след 2008 г. и
до 2015 г., когато догонването на доходите беше твърде слабо“, смята
икономистът.
Той е на мнение, че
идеята на хлебопроизводителите да се въведе диференциран ДДС
за хляба няма да изсветли сектора.
„Даже трябва да се
върви в обратната посока - и за туризма ДДС
трябва да се увеличи до
20%“, смята Стайков.
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С колко ще поскъпне всичко кРАТКИ

С около 20%
се очаква да
поскъпне животът ни през идващата зима заради по-високата цена на природния газ, която
повлече със себе
си парното, топлата вода, хляба
и други основни стоки и услуги. 83 на
сто от хората взимат под
средната заплата за страната. Данните са на финансовото министерство
от април тази година.
Синдикати и правителство се разбраха, че
ще има 50% увеличение
на енергийните помощи
за най-бедните, 40 милиона ще бъдат отделени за това. Освен това
на срещата при премиера Борисов стана ясно,
че отпада темата за падането на тавана на пенсиите, но се покачва прагът
- до 1200 лева от юли догодина, а осигуровките
на хората с най-високите заплати се вдигат като
максималният осигурителен доход става 3000
лева. Бизнесът е против.
Димитър Манолов,
президент на КТ "Подкрепа": Ние имахме една
предварителна среща на
работодателските синдикати и организации

да видим какво можем
да направим през този
сезон, който започва,
защото този сезон ще е
много особен. В този сезон имаме две кампании
изборни, редовни. Когато има избори, обикновено здравият разум напуска хората и дневният
ред на обществото става по-различен от истинския му такъв. И ако пропуснем тези периоди да
свършим нещо добро,
няма да е никак добре.
Та в този смисъл ние си
поставихме задача, ако
можем да довършим методиката за определяне
на минималната работна заплата, по която значително сме напреднали, имаме доста притеснения по енергетиката...
Имаме някои притеснения за това какво ще се
случва в държавата.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриал-

ния капитал в
България: Разбира се, имаме
различия, които невинаги са
непреодолими. например
ние не смятаме, че трябва
да се взимат
прибързани
решения след
консултация с едната страна. Затова има
тристранни консултации. Увеличаването
на максималния осигурителен доход не е
нещо, което бизнесът
може да подкрепи, и
ние не знаем защо се
прави в програмата
за управление, преди
това в предизборните
програми нямаше заложено такова действие. Защо трябва да се
дават още веднъж доказателства за това, че
не трябва да си вярваме на програмите и на
обещанията? От това
няма да произлязат някакви драматични събития веднага, но няма и да се получи нужният ефект. В случая не
става дума за милиарди и за стотици милиони, става дума за десетки милиони в найдобрия случай, които
няма да се съберат в

Неодобрение на здравната реформа
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То е направено в периода 29 септември –
2 октомври с участието на 1010 пълнолетни
български граждани.
Населението одобрява
повече алтернативните
методи за оздравяване
на финансите в здравната система.
В началото на есента
министър Кирил Ананиев предложи няколко
варианта на реформи.
Единият от тях включва
въвеждане на задължително здравно застраховане в частна компания
срещу месечна вноска
от 12 лева. Според проучването обаче тази
идея се харесва на едва
17% от българите, докато 65% не я одобряват.
Недостатъчен процент на одобрение среща и предложението
„Лечението над 700 лв.

да се покрива от допълнителното здравно застраховане“ – 29%. Неодобрилите са 47%, а близо всеки четвърти няма
мнение по този въпрос.

32% клонят в полза на
предложението за няколко частни здравни
каси, които да се конкурират, а повече – 38%,
не го одобряват.
В същото време по-

голямата част от анкетираните са се обявили
„за” засилване на контрола върху държавните болници и отстраняване на практиката, при

която държавни здравни заведения са търговски дружества. Преобладаващ е и процентът „за” това най-високоплатените чиновници
да плащат пълния раз-

мер на здравната вноска, а не държавата да поема половината.
От анкетираните 50%
се обявяват „за” запазване на сегашния вариант на здравното осигуряване и затягане на
финансовата дисциплина. „Против” са се произнесли 27%. Преобладаващо е мнението, че медицината и фармацията
трябва да преразгледат
начините на харчене на
пари, преди да се въвеждат повече плащания от
пациентите.
Здравеопазването е
сред основните тревоги на българските граждани, редом с бедността
–27%, и неясните перспективи – 23%.
39% от българите оценяват здравната система
в страната като „Лоша”,
11% като „Добра” и 47%
като „Задоволителна”.

Българките живеят най-малко

Българките са на последното място по продължителност на живота в ЕС. Класацията е направена въз основа на данни от Евростат.
В нея британките са на 17-о място сред 28те членки на Европейския съюз. Средната продължителност на живота на дамите в Обединеното кралство е 83 години, но това е под средната продължителност за ЕС като цяло.
Най-дълголетни са испанките, при които този показател е малко над 86 години. Челната
тройка се допълва от Франция и Италия.
В дъното на таблицата са българките със
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проблеми

78 години средна продължителност на живота, непосредствено след румънките, латвийките и унгарките.
Професор Джон Нютън от правителствения
отдел за подобряване на общественото здраве
заяви, че резултатите пораждат загриженост,
макар че не е тайна, че при британките се наблюдава висок процент на ракови заболявания, особено рак на гърдата.
Консумацията на алкохол и затлъстяването също са фактори, допринасящи за раковите заболявания.

Въпреки че годишните
профилактични прегледи са били сред приоритетите на редица правителства от поне 15 години насам, процентът
на хората, които са преминали през такъв преглед, е почти същият, какъвто е бил и през 2008
г. – 61%, сочи проучването.
В проучването на социологическата агенция
се посочва още, че реконструкцията в здравеопазването противоречи на гарантираното
от Конституцията право
на достъпна медицинска помощ. Едната причина за това е, че от 2000
г. насам здравните заведения се съсредоточават в големите градове,
а пазарната медицина
следва парите, а не пациента, сочи сондажът
на „Афис”.

ВЕСТИ
Нова агенция

Правителството
усилено работи по създаването на Държавна
агенция за пътна безопасност. Целта е да се
намалят жертвите по
пътищата.
Заплати на
духовниците

Заплатите на духовниците от всички вероизповедания ще бъдат изравнени с тези на
учителите и ще се поемат от бюджета.
Робот
в съда

Робот ще помага на
хората в инвалидни
колички да изкачват
стълбите в съда в Разград. Японската машина ще бъде на разположение на всички посетители с двигателни
затруднения.
Данъчни
закони

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в данъчните закони за догодина.
С тях се предлага
цялостна реформа в
облагането на имоти,
според която отстъпката от 50% може да
се използва само за
единствено основно
жилище.

б и с е ри
От антикомунизма
направиха средство
за препитание.
Д-р Николай
Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Битката за президент
в Бразилия продължава

Институционалната нестабилност, икономическата несигурност и дълбоката политическа криза белязаха изборната кампания в Бразилия, която ще завърши в края на октомври с избиране
на нов президент на южноамериканския гигант.
За участие в изборите на 7 октомври бяха регистрирани 147 милиона гласоподаватели. До 2016

Жаир Болсонаро (вляво) и Фернандо Адад

година, когато страната 13 години се управляваше от лявата Работническа партия, Бразилия беше пример на целия свят за политическа стабилност, за икономически растеж и успешно преборила се с бедността.
Бразилците почти до края на септември все
още не бяха решили за кого ще дадат гласа си на
7 октомври и дали ще отидат да гласуват.
Крайно десният кандидат, който излезе водещ
на първия тур Жаир Болсонаро, бивш военен, защитник на националистически позиции, избра за
свой вицепрезидент генерал от резерва, привърженик на военната диктатура 1964-1985 г. Наричан вече „бразилския Тръмп”, Болсонаро използва новаторска стратегия на комуникация – единствено социалните медии, за да стигне до хората.
Друго обстоятелство, което беляза кампанията, бе ситуацията с бившия президент и кандидат
на Партията на работниците Луиз Инасио Лула да
Силва, който остана кандидат до средата на септември. Лула превърна своята килия в централата
на федералната полиция в Куритиба в свой предизборен щаб. Стратегията на Партията на работниците бе да използва високия престиж на президента Лула, печелил два пъти избори, и международния му авторитет, поставил Бразилия на
световния пиедестал като модел за демокрация и
растяща силна икономика. Архивните снимки бяха
красноречиво доказателство на какво е способен
Лула и какво може да направи отново за народа. До каква степен неговият заместник Фернандо Адад, бивш кмет на Сао Пауло, стигна до това общество, което вярваше на Лула, ще покаже
вторият тур на 28 октомври. Чак на 6 октомври
Болсонаро вдигна рейтинга си на 40% и стигна
този на Лула като затворник, кандидат за президент, а Адад – 25%.
Президентските избори на 7 октомври протекоха в силно напрегната атмосфера. Болсонаро получи 46% от гласовете, а Адад – 29,3%.
Болсонаро е в политиката от 1980 г., сменил оттогава досега 8 политически партии, седем пъти
е бил избиран за депутат.
Отсъстващият от избирателната бюлетина Лула – „бащата на бедните”, бивш металург и синдикалист, 5 месеца в затвор и обвинен за корупция без доказателства, чиято кандидатура за нов
президентски мандат бе отхвърлена 20 дни преди
изборите, бе най-предпочитаният от избирателите. Неговата партия на работниците бе на власт
от 2003 до 2016 г. и направи Бразилия първа икономическа сила в Латинска Америка.
При силно поляризираното бразилско общество на втория финален тур на 28 октомври се изправят двама противоположни фаворити – от една
страна, Жаир Болсонаро, който изгражда своето
изкачване до политическия връх върху дълбока
омраза и презрение към Лула и лявата Работническа партия, и от друга – Фернандо Адад, който замести Лула и обеща да запази наследството
от него. Социологическите проучвания прогнозират напрегнат втори тур, при който резултатите
за двамата съперници ще бъдат близки.
Цветан ИЛИЕВ
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Моралът на една нация се забелязва не
по нарастващите богатства на милионерите, а по отношението към пенсионерите. Колкото и странно
да изглежда на някого,
пенсионерите все още
са хора, независимо че
са в напреднала възраст и с оскъдни доходи. Разбира се, когато
стане дума за България
и българските пенсионери, е странно, че една развита страна като
нашата – стояща на 51во място по индекс на
човешкото развитие за
2018 г. – оставя голяма
част от своите дядовци
и баби, бащи и майки
в положението на унижени, оскърбени и мизерстващи.
Това ли са възможностите на българската държава – да подсказва, че възрастта
е порок, политически
и икономически неизгодна на държавата?
Не може да се
мисли, че една
страна - членка
на ЕС, има добро
управление, ако
възрастните й хора са в тежко положение. Още повече че в другите
страни от Европейския съюз отношението към
пенсионерите се
измерва с други
стандарти.
Съдейки
по
данн ите на Евростат, като последните от тях
са от 2013 г., се
оказва, че общият размер на разходите за пенсии,
свързани със старост, възлиза на
около 14 000 евро годишно, или
1166 евро месечно, равни на 2330 лв.
Същата година пенсиите за старост варират
значително в отделните страни: от 1650 евро
годишно в България до
24 607 евро в Люксембург. Образно казано,
пенсионерът в България е точно 15 пъти
по-малко човек, отколкото в Люксембург.
Със сигурност един
от основните фактори
за по-ниския стандарт
на живот и на трудещи се, и на пенсионери в България спрямо останалите страни
от Европейския съюз
е по-ниският брутен
вътрешен продукт на
човек от населението. Според Международния валутен фонд
и Световната банка за
2017 г. България по
този показател е на
74-о място в света с
8064 долара; средно
в света показателят е

Общество

10 728 долара, а в Европейския съюз – 33
715 евро. Да направим
една проста сметка. За
да достигнем средното
ниво на света от 2017
г. при средногодишен
темп на растеж на БВП
от 3,5%, са необходими
поне 8 години, или това ще стане през 2025
година; но за да се достигне средното ниво
на Европейския съюз
от 2017 г. по този показател, ще са необходими съответно 42 години – до 2059 година.
Естествено със сигурност през това време
другите страни - членки на Европейския съюз, няма да са в изчакваща позиция спрямо
България, а ще се отдалечават още по-бързо от нея. При непроменени външни и вътрешни условия това
означава, че към 2100
г. има някакъв минимален шанс България
да е достигнала сред-

та още повече да оглозга доходите и на найниско платените, и на
пенсионерите.
Не е възможно българските пенсионери
да не знаят например,
че минималната пенсия в Германия месечно е около 850 евро, че
Франция плаща на пенсионерите поне 629 евро, че в Гърция пенсионерите получават около 490 евро при осигуровки преди 1993 г. и
че пенсионерите след
това получават 70% от
минималната заплата,
т. е. около 495 евро;
че в Италия минималният размер на пенсията е 544 евро; че португалците получават 30
на сто от средната месечна работна заплата, но не по-малко от
420 евро; че в Испания
минималната пенсия е
593 евро за самотните
пенсионери, а за жените има допълнително
заплащане, като в тази

ното им ниво. Но кой
ще чака тази година?
Същевременно границата на бедността в
България през 2018 г.
е в размер на 321 лв.
месечно на човек. Или
с други думи, по-голямата част от пенсионерите, освен ако нямат някъде натрупани
спестявания или ако
техните деца от благодарност не ги подпомагат, са под тази
граница на бедността.
Какво могат да кажат
тези хора, които са в
позицията на пенсионери, след като са дали своя труд за българската икономика 40
и повече години, с допълнителни трудови
натоварвания, с безплатен труд по време
на съботниците, с огромни грижи за своите
деца, град и държава?!
През 2017 г. и 2018
г. се очаква инфлация-

страна пенсията се изплаща 14 пъти годишно; че в доста страни
се получава 13-а и 14-а
пенсия и така нататък.
Клети
български
пенсионерю, ти човек
ли си, ако не живееш
човешки?
Има ли реални възможности да се повишат както пенсиите, така и доходите на трудещите се хора?
Със сигурност да.
Мерки:
1. Гилотина за корупцията! Поне 1-1,5
млрд. лева годишно се
прибират по този начин от две-три хиляди
души. При чиста и свята република не само
че няма корупция, но
когато държавниците
получават достойни
заплати, корупционерите ги гилотинират.
2. Смазване на сивия сектор! Сивата
икономика у нас е око-

24.X. - 30.X.2018 г.
ло 30%, в Европейския
съюз - около 11%. Това означава, че около
1 млрд. лв. годишно се
губят от осигурителни вноски, които не
се внасят.
3. Ликвидиране на
офшорките и на прикриването на доходи
чрез прехвърлянето
им уж като собственост на бедни гърци! По този начин още
над 1 млрд. лева могат
да влязат в държавната хазна без никакъв
проблем. В това отношение имаме общи интереси със значителна
част от другите страни, членки на Европейския съюз.
4. Въвеждане на
прогресивно данъчно облагане, на семейно подоходно облагане, на необлагаем минимум на член
от семейството при доходи под екзистенцминимума. Това би
вкарало още неколкостотин милиона лева в общата
хазна. Още нещо,
ако максималната
пенсия е 4,3 пъти
по-голяма от минималната, то защо при минимална заплата от 510
лв. максималната
заплата да не е
с таван от 2210
лв.? Каква е логиката да има таван върху пенсиите, а не и върху
заплатите?
5. Осигуряване според количеството и качеството на труда, като специалистите с висше
образование не
могат да паднат под два пъти минималната
работна заплата. Такава мярка
би изсветлила огромна част от скритите
доходи и сивия сектор.
6. По-ниски пенсии
за ранните пенсионери, понеже се очаква
те да имат равна продължителност на живота с останалите хора.
Ако поне половината от горните мерки се приложат, то от
1.1.2019 г. минималната пенсия в България
може да стартира поне от 350 лв. И да отпадне таванът на пенсиите.
Ако не, нека бедните пенсионери не си
въобразяват, че богатите милионери и техните политици мислят
за тях като за нещо поразлично от примитивен електорат, лъган и
експлоатиран при всеки избор. Няма значение кой обяздва белия кон.
Проф. Боян ДУРАНКЕВ

Лъгани и
експлоатирани

5
Вестник с позиция Фестивал на бъчвата
в село Врачеш

24.X. - 30.X.2018 г.

Вестник „Пенсионери” е мой приятел повече от 20 години. В началото си го купувах
всяка седмица, но тъй
като с годините ставаше все по-трудно да
го намеря в реповете
на града, започнах да
се абонирам. Сега съм
спокойна - всяка сряда
ми го доставят вкъщи.
Абонирам и мои приятелки, които трудно отделят от пенсията си за
него. Оказа се, че един
абонамент може да бъде много добър подарък и да достави истин-

Страница

ска радост на приятел.
Харесвам вестника,
защото има позиция.
През годините се сменяха правителства, управляващи, но вестникът не измени на своята мисия да бъде защитник на възрастните хора, да брани техните интереси, да отстоява правата им.
Много пъти съм се възхищавала на смелостта
на редакторите да не
се поддават на политическата конюнктура.
Харесва ми и това,
че вестникът се разви-
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ва – не само като обем,
но и като съдържание.
В него може да се намери много полезна
и любопитна информация. Човек може да
научи неща от различните области на живота. Чета го с удоволствие цялата седмица и
винаги го чакам с нетърпение.
Желая на редакционния колектив здраве и много творчески
успехи, а на вестника
– да пребъде!
Райна Великова,
Ямбол

на читателя

Огромен интерес
предизвика провелият се за втора поредна година Фестивал на
бъчвата в село Врачеш.
На празничния Петковден
организаторите - община Ботевград, кметството
в с. Врачеш и Народно читалище „Събуждане 1985“, посрещнаха хиляди хора, пред
които местните занаятчии демонстрираха
тънкостите на бъчварския занаят.

Трогателна среща Дворецът на културата и

спорта във Варна - на 50 г.

По повод навършването на 622 г. от битката при
Никопол жители на града сведоха глави пред загиналите. Унгарският крал Сигизмунд предвожда десетки
хиляди рицари кръстоносци през 1396 г. Потегля по
течението на Дунав, печели при Видин. При Никопол
войските на Сигизмунд са пресрещнати и разбити от
Баязид I. Първият организиран опит на кръстоносна Европа да спре османската експанзия среща пълен неуспех.
Победителите не ги съдят, а загиналите - победените рицари от Европа, в Никопол помнят и до днес.
Идват техни потомци, поднасят цветя и отдават почит на паметника „От битки към прозрения и разбирателство – 600 години от битката при Никопол”.
Така направиха и читалищни дейци и никополчани
на паметната дата. Сведоха глави в знак на признателност към загиналите рицари и рицарите от Малтийския орден.

Уникалната сграда емблема,
популярна сред варненци като
„Спортната зала”, която се отличава с авангардната си визия,
навърши 50 години. Открита е
на 6 септември 1968 г. Може да
се похвали с проведени в нея
над 20 конгреса, световни и европейски първенства, изложения и панаири, безброй спектакли, концерти и фестивали,
между които и нашия фестивал
„Листопад на спомените”.
Дворецът е проектиран през
1966 г. от архитект Стефан Кол-

Николинка Христова

чев и колектив. Активно участие и в помощ при изпълнение
на строителството са взели нашите ветерани от СП-2004 – Варна, Николина Димитрова и Мария Бинева.
Дворецът на културата и
спорта е едно от най-ярките постижения на съвременната българска архитектура. Той е един
от символите на града и притежава всички достойнства да бъде категоризиран като културна ценност.
Впечатляващата архитектура
на варненския
дворец обаче се среща на
още няколко
места по света. Нейни архитектурни копия има в Лагос
- Нигерия, Атина, Калгари.
Маргарита
Таргова,
Варна

Фестивалът започна с водосвет
за здраве и благополучие, отслужен от отец Димитър, след което
приветствие към гостите отправи
кметът на община Ботевград Иван
Гавалюгов. В словото си той изрази надежда, че в следващите години фестивалът ще продължи да се
разраства, и отправи благодарност
към майсторите в бъчварския занаят, като подчерта, че с труда и усилията си те правят селото известно
и разпознаваемо.
Кметът на село Врачеш Марин
Бончовски заяви, че в бъдеще традицията за провеждането на бъчфеста трябва да продължи да се спазва, а постигнатото до момента – да
се надгражда.
Организаторите бяха подготвили
богата музикална програма. Специален гост на събитието бе световноизвестният цигулар Хари Ешкенази. За доброто настроение на присъстващите се погрижиха още певецът Райко Кирилов, Елена Сотирова от хор „Космически гласове“,
над 200 участници от самодейните
състави на Етрополе, Правец, Трудовец, Скравена, Литаково и Врачеш, Литаковската духова музика и
оркестър „Тип-топ“.
Посетителите се насладиха и на
вкусни кулинарни изкушения, приготвени от майстор-готвача Ангел
Захариев и местни домакини.
Силвия Маринова

Майсторство в архитектурното изкуство
бодният - за
съвършенство!"
Тя е родена на 1 януари 1922 г.
в село Враня, Мелнишка околия. В
семейството има осем деца, от
които само
четири остават живи.
Йорданка
завършва
основно образование в
Архитект Йорданка Поцкова
родното секато млада.
Сега тя е на достолепните 96 г. ло, а средното - в Пъръководно начало ва девическа гимназия,
в живота и про- София. От дете мечтаефесията на архи- ла да стане лекар и катект Йорданка Поцко- то ученичка с приятелва, главен проектант ки посещавала лекции,
на сградата на Висшия семинари и дисекции в
военномедицински ин- Александровската болститут, е мисълта на Яне ница. Обаче надделяла
Сандански: "Робът се страстта към рисуванебори за свобода, а сво- то и следва архитекту-

Р

ра в Държавната политехника. Завършва висше образование с висок успех през 1951 г.
и два дена след дипломирането си постъпва
на работа в новосъздадената тогава организация "Здравпроект", покъсно обединена с "Главпроект". Специализира се в здравни сгради
и комплекси. Автор е на
около 30 обекта, реализирани в села и градове
из цялата страна: участъкова болница с 15 легла в село Расово, Ломско, районни болници
до 500 легла в Свищов,
Панагюрище, Червен
бряг, Дулово, Нови пазар, Балчик и Средногорие, Окръжна болница в
Търговище, Работническа болница "Марицаизток", Раднево, Балнеосанаториум и поликлиника в Сандански, Онкологична клиника към
МА - Варна, Областен
кръвопреливен център

в Пловдив. Всички обекти, проектирани от архитект Поцкова, са решени монументално,
излизат от шаблонните схеми, винаги са съобразени с теренните
особености и конкретното предназначение.
Венец на нейната
професионална и творческа дейност е проектирането на грандиозния комплекс на ВВМИ, който навремето
е на най-високо техническо и архитектурно-строително ниво
не само у нас, а и в цяла Югоизточна Европа. Задачата е поставена през 1973 г., когато архитект Поцкова е водещ специалист
по здравно проектиране в България. Тя е запозната много добре
с нашия и чуждия опит, както и с европейските стандарти. Влага
всичките си сили, любов и творческа амби-

ция за качествено решаване на проблемите
и за постигане на крайната цел. В продължение на осем години от
първите скици, варианти на идейни проекти до работни чертежи, детайли, контакти
с клинични специалисти, инвеститори, изпълнители, строители
и авторски надзор архитект Поцкова е неотлъчно на обекта, показва желязна дисциплина
и е подложена на денонощно напрежение.
Нейна заслуга е предложението да се включи в програмното задание "скрит обем до
20%", благодарение на
което досега и все още
в близкото бъдеще е
възможно да се правят
промени в територията
на сградата с оглед развитието на медицината
и на нови изисквания.
За нея 9 август 1983 г. -

откриването на новата
сграда на ВВМИ, е велика дата, тържество и
признание за всеотдайно вложения труд.
Настоящето показва,
че построеният преди
повече от 40 години
комплекс "диша и живее пълнокръвно", което на професионален
език означава, че колективът, ръководен
от архитект Поцкова,
е постигнал съвършеното майсторство в архитектурното изкуство.
Призната за "Гранд дама в здравното проектиране", тя е носителка на орден "Народна
Република България първа степен", на орден "Червено знаме на
труда", на медали от
Министерството на народното здраве и Министерството на отбраната.
Полковник о. з.
доцент Тодор Керин

Страницата подготви Соня Вълкова
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Ïринöеса от 1001 ноù

От стр. 1
Ако се изброят страните, където е разнасял раницата си с четките и боите, ще се
напише истински географски справочник
на света.
Един от най-забележителните периоди
в живота му е петгодишното пребиваване в “тъмната” Индия,
където е от 1931 до
1936 г. Още на кораба на път за далечната страна художникът
се запознава с Махатма Ганди и жена
му Кастурибай. Веднага го рисува в скицника си. Той бяга от
западната цивилизация, която смята за

прогнила и порочна.
В Индия кариерата му тръгва нагоре.
През 1932 г. е приет
в резиденцията на вицекраля, рисува портрет на принцеса Райкумари, на самия вицекрал и на жена му.
Слухът за талантливия
български майстор на
портрета тръгва сред
аристокрацията и Георгиев получава многобройни поръчки от
първите махараджи
на Индия. Попада и
сред политиците на
нова Индия – прави
портрет на Джавахарлал Неру - бъдещия
министър-председател. Запознава се и
с младата и интели-

ЗА ВАшАтА тРАПеЗА
Áßла гъÁЕÍа маÍдÆа

Продукти за 3-4 порции: 500 г пресни гъби, 2
глави лук, 1 яйце, половин кофичка кисело мляко,
50 г краве масло, 2-3 с. л. брашно, пресен магданоз,
сол и черен пипер на вкус
Приготвяне: Гъбите се измиват и се нарязват.
На ситно се нарязва и лукът и заедно се запържват. Овкусява се с черен пипер и сол на вкус. Когато останат на мазнина, се добавя брашното, което
също се запържва. Налива се вода до получаването
на каша. Вари се на слаб огън. Отделно се разбива
яйцето с киселото мляко и се добавя внимателно
към кашата с непрекъснато бъркане.
Яденето се поръсва с магданоз. Може да се
поднесе с лимонов сок.

гентна Индира Ганди,
у която оставя незабравими впечатления.
В голямата азиатска
страна Борис Георгиев среща голямата
си любов - принцесата амрит каур от
царството Капуртал в
Пенджаб. По това време тя е от така наречената изпаднала от
трона аристокрация,
защото баща й, приемайки християнската
вяра, е загубил трона
си. Красивата принцеса християнка, която влязла в сърцето на нашия зограф,
освен това била голям борец за граждански права и дясна ръка на Махатма

Ганди. По-късно, когато Индийският национален конгрес спечелва властта, Амрит
Каур става министър
на правителството на
Неру. Жена с рядка източна красота, принцесата се радвала на
вниманието на много богати наследници на махараджи, които искали ръката й.
Тя обаче запазила в
сърцето си място за
българина.
Любовта мужду двамата прилича на сага от “Хиляда и една
нощ”.
Борис и Амрит се
заселват на 2500 м
надморска височина
в нейната вила-резиденция в Симла. Българинът неуморно рисува образа на любимата си жена. Тя пък,
за да го вижда винаги до себе си, поставя
снимката му на предното стъкло на автомобила си. На един от
портретите на принцесата Борис е поставил надпис-автограф: “Дарение на задълбочаващата се любов към нашата сестра
от нейния приятел и

Уважаеми читателки,
ако искате да сте винаги информирани за света на жените, за любовните истории на известни личности, да сте красиви, ако се интересувате
от кулинарни изкушения,
абонирайте се за вестник
„Пенсионери”! направете подарък и на вашите приятелки!

ду интелектуалци, Борис и Амрит решават
да не се обвързват с
брак, защото смятат,
че семейството ще им
попречи да работят за
по-висши каузи. Образованата, обречена на
народа си принцеса,
иска да види Индия
просперираща и независима. Амрит избира пътя на политиката
и бързо спечелва народното доверие.
Борис Георгиев е
емоционален човек и
вижда, че с изкуството
си в момента не може
да направи много за
своите индийски приятели. С Амрит се разделят с нескрита тъга,
без скандали и натяквания. До края на живота си и двамата си
остават добри приятели, които винаги се
стремят един към друг.
През 1936 г. след
дълги странствания
българският художник напуска Индия и
се връща в родината.
До края на дните си 9 септември 1962 г.,
споменът за голяма му
индийска любов принцеса Амрит Каур остава жив.

красиви на всяка въЗраст
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то на лука. Котлонът се намалява на средна температура, налива се бульонът и се слага капакът. Задушава се около 20 минути. За тази рецепта ползвайте качествено и хубаво бяло вино. Майонезата
и виното се смесват – за улеснение може да се сложат в буркан. Капачката се завинтва и бурканът се
разклаща с ръка така, че двата продукта да се смесят и да се получи хомогенна смес.

С кисело
мляко

Продукти: 150 г кисело мляко, 1 с. л. мед. Време на действие 20 минути. Маската се отмива с
мек шампоан.

требата на която и да е
маска за коса с яйце НЕ
отмивайте с прекалено
топла вода! Има опасност яйцето да се свари
на главата ви, а случи ли
се това, премахването му
е доста трудно.

Продукти: 300 мл зехтин, по 1 с. л. от следните билки: лайка, коприва,
розмарин, босилек, здравец и хвойна
Сместа трябва да престои 40 дни на тъмно и топло място. Прецежда се и
се добавя сокът на един
лимон. Втрива се в корените на мокра коса.
Препоръка: При упо-

Продукти: 1 яйце
(жълтъкът е за суха коса, белтъкът – за мазна,
жълтъкът и белтъкът - за
нормална коса), 1 чаша
прясно мляко, сок от ½
лимон, 2 с. л. зехтин.
Времето на действие
на маската е 20 минути,
след което се отмива с
шампоан и се подхранва с балсам за коса.

С билки

пилЕ С раÇкоØЕÍ СоС

Продукти: 1 кг пилешко месо, 200 г бяло вино,
200 г майонеза, 300 мл пилешки бульон, 3 глави
лук, няколко стръка магданоз, черен пипер и сол
на вкус, 1 щипка мащерка, 1 с. л. масло, 1 с. л. олио, 1 скилидка чесън
Приготвяне: Пилешкото месо се измива и се
почиства. Ако е цяло, се нарязва на парчета, които се подсушават с домакинска хартия. В дълбока
тенджера се загряват олиото и маслото. Месото се
запържва до златисто от всички страни. Лукът се
нарязва, обелва се, нарязва се на полумесеци и се
добавя към пилето. Яденето се бърка до омекване-

брат. 1934 г.” Двамата влюбени прекарват
заедно във вилата сезона на тропическите
дъждове. Голямата им
любов ги кара да тръгнат и на голямо, почти
месечно пътешествие
по хималайските чукари. Принцесата иска да е неотлъчно до
своя български приятел и го следва по
стръмните планински
пътечки, сред канари
и ледници... В Хималаите нашият художник се среща и със
своя учител от младостта професор Николай Рьорих.
Патрицианското обкръжение на принцеса Амрит Каур вижда
в българина натрапник, дошъл от порочната Европа да грабне
“красивото индийско
цвете”. Роднините махараджи настройват
влиятелните кръгове
в Делхи, Бомбай и Калкута срещу балканеца.
Въпреки одумките любовта между българския Ромео и индийската Жулиета е силна, чиста и свята.
Както често се случва при връзките меж-

Капакът се отваря и винено-майонезената смес
се изсипва при пилето и лука. Разбърква се и се добавя скилидката чесън, щипка мащерка, сол и черен пипер на вкус.
Разбърква се добре и се готви на умерена температура още 15 минути.
В началото сосът е по-воднист, но при разбъркването алкохолът и водата се изпаряват и той се
сгъстява.
Накрая ястието се поръсва с магданоз. Рецептата
може да се приготви и със заешко месо.

С яйце

Страницата подготви наталия генАДиеВА

18:30
19:00
19:45
20:00
20:30
20:45
21:15
22:50
23:05

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 Стенли
0:30 Значка на честта
2:10 Култура.БГ
3:05 100% будни
4:10 Япония днес
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 27 октомври
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:55 Инуяша
7:20 Бакстър
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен

Спорт ТОТО
Шоуто на Греъм Нортън
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Открито с Валя Ахчиева
Параграф 46
По света и у нас
Последните ще са последни
0:50 Студио “Х”: Клопката на
Мегре
2:20 Червения орел
4:30 Дойче Веле: Шифт
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 29 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 Клуб “История.bg”
21:55 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
3:25 Клуб “История.bg”
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 30 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 Под едно небе
23:00 По света и у нас

СЪБОТА, 27 октомври
6:00 Часът на зрителите
6:30 Три алюра
6:55 Сребристият жребец
7:20 Сид – дете на науката
7:45 Гимназия „Черна дупка“
8:10 Япония днес: Красотата
на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пирински соколи
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 Русе: европейските премиери на България
15:20 101 портрета /115 години
от рождението на художника Златю Бояджиев/
16:15 Разводи, разводи
17:30 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Viva la музика
20:30 И момичетата искат да се
забавляват
22:00 Туристически маршрути
22:30 По света и у нас
22:45 Ново 10 + 2
23:45 Добър ден с БНТ 2
0:45 Америка днес
1:40 Три алюра
2:05 Време за губене
2:35 И момичетата искат да се
забавляват
3:00 101 портрета

НЕДЕЛЯ, 28 октомври
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Сребристият жребец
7:25 Сид – дете на науката
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България
10:55 Златни ръце
11:05 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018:
„Танцът“
13:45 Япония днес: Красотата
на природата
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Пътуване до Исла Негра
15:35 10 000 крачки
15:40 Туризмът
16:10 Черно-бяло кино: “Карамбол” /художникът
Петко Бончев на 95 г./
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Горчивата обич на поета
/85 години от рождението на поета Евтим
Евтимов/
18:55 10 000 крачки
19:00 Младите иноватори
19:30 Днес и утре
20:00 Кармен
22:40 Златни ръце
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Нощта на Бийтълс
1:00 Афиш
1:15 Пътешествия
1:45 Viva la музика
2:15 Ново 10 + 2

ПОНЕДЕЛНИК, 29 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 10 000 крачки
6:35 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Българският Марсел
Селие
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
11:40 Русе: европейските премиери на България
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
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Сафарито на Скаут
16:20 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято
0:40 Натисни F1
0:55 Знание.БГ
1:25 60 минути за култура
2:15 Репетиция
2:45 Младите иноватори
3:15 Българският Марсел
Селие

3:45
4:15
4:30
5:30

23:25
23:30
0:00
1:00
1:40
2:10

НЕДЕЛЯ, 28 октомври
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
10:50 Знаете ли, че...
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 5 минути София
14:30 България от край до
край 7
15:00 Пирински соколи
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 Поетът и Дяволът /актьорът Владимир Пенев
на 60 г./
22:05 Нощни птици
23:05 Извън играта
23:50 Европейски маршрути
0:00 По света и у нас
0:15 На концерт с БНТ 2
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

ПОНЕДЕЛНИК, 29 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
17:05 Златни ръце
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 Клуб “История.bg”
21:55 Бал на строителя и
връчване годишните
награди на Камарата на
строителите в България
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

26.X. - 1.XI.2018 г.

14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00

ПЕТЪК, 26 октомври
Сутрешен блок
По света и у нас
Будител на годината
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Пътят към върха
Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Обзор “Лига Европа”
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
Стани богат
БНТ 2

ПЕТЪК, 26 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 Знаете ли, че...
6:35 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
14:45 Тремът - село Цапарево
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 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Моето второ аз
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 В охранителния бизнес
1:00 Натисни F1
1:15 Днес и утре
1:45 В близък план
2:15 Моето второ аз
3:45 Откакто свят светува
4:15 Тремът - село Цапарево
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
БНТ 4 /свят/
ПЕТЪК, 26 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 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:00 Златни ръце
17:15 Малки истории
17:25 На първия ред на историята: “За българските
работи: От Арденица до
Голо бърдо”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
23:00 По света и у нас

тв програми

Български

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Любимец 13 /95г. от
рождението на Апостол
Карамитев/
16:25 Скритият език на парите
16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край 7
18:00 Извън играта
18:45 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Будю
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Клопката на
Мегре
0:20 Нощен полет
1:45 Значка на честта
3:20 Будю
Смяна на часовото време часовникът се мести с
1 час назад - 4:00 става
3:00/
4:15 Дойче Веле: Шифт
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 28 октомври
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:55 Инуяша
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 Уловът на пет езера
14:00 Библиотеката
15:00 Червения орел
17:05 Нощта на Бийтълс
18:00 TrendY

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

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

43

Най-гледаните

24.X. - 30.X.2018 г.

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

Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Време за губене
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 27 октомври
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 №1 Туризмът: На лов за
летовници
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
13:10 Олтарите на България
13:20 По следите на Капитан
Грант
14:25 Четири хиляди и четиристотин
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Боянският майстор /
актьорът Петър Деспотов на 70 г./
22:55 Умно село
23:35 Часът на зрителите
0:05 По света и у нас
0:20 Рецепта за култура
1:15 Ново 10 + 2

23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата
0:20 Култура.БГ
1:35 100% будни
2:35 Под едно небе
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 31 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 Мария Терезия
22:00 Под едно небе
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите
23:40 Брат за брата
0:30 Култура.БГ

7
1:25 100% будни
2:25 Под едно небе
3:25 Мария Терезия
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 1 ноември
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 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Имигрантката
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Библиотеката
3:35 Имигрантката

ВТОРНИК, 30 октомври
6:00 Сафарито на Скаут
6:25 5 минути София
6:30 Култура.БГ
7:25 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
7:55 По стъпките на Паисий
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 Да възкресиш шампиона
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Средно положение няма
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 Да възкресиш шампиона
4:30 Библиотеката

СРЯДА, 31 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 Сантиментално пътешествие
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 концерт с БНТ 2
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 Главната улица
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Средно положение няма
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:35 Главната улица
4:05 На концерт с БНТ 2
4:35 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 1 ноември
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: “Любовен еликсир” от Доницети
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 Мошеници
20:45 Вокалните метаморфози
на Панчо Владигеров
21:15 Стани богат
22:05 Клуб “История.bg”
23:00 По света и у нас
23:25 Какво искат жените
1:30 Натисни F1
1:45 Знание.БГ
2:15 60 минути за култура
3:05 Мошеници
4:30 Библиотеката

ВТОРНИК, 30 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:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: Плажни
игри
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 Пирински соколи
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно

СРЯДА, 31 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:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Viva la музика
21:30 Арт стрийм
22:00 На концерт с БНТ 2
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен
Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира

ЧЕТВЪРТЪК, 1 ноември
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 Клуб: “История.bg”
13:25 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:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Открито с Валя Ахчиева
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Мотоспорт Екстра
1:45 Извън играта
2:30 Бразди

Часът на зрителите
Афиш
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
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ПЕТЪК, 26 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. 42
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 44
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” – сериал, с.2, еп. 36
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. 130
19:00 bTV Новините 20:00
Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.34
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.12,13
01:00 „Дневниците на вампира”
– сериал, с.7, еп.10
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 85
05:00 „Приятели”/п./– сериал
bTV синема
Петък, 26 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
08:15 „Скатавки” – комедия
10:45 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
13:00 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:00 „Великият Гетсби”
23:00 „Приятелю Тед“
16:45 „Червената шапчица” –
драма,трилър
19:00 „Ритни камбаната с финес” (продължение)
21:00 „Шерлок Холмс”
23:30 „Новата дъщеря” - трилър, ужаси (САЩ, 2009),
режисьор - Луис Бердеьо, актьори - Кевин
Костнър, Ивана Бакуеро,
Гатлин Грифит и др.
01:30 „Новата дъщеря” - трилър, ужаси (САЩ, 2009),
режисьор - Луис Бердеьо, актьори - Кевин
Костнър, Ивана Бакуеро,
Гатлин Грифит и др.
03:45 „Опасна зависимост“ –
трилър (Канада, 2016),
режисьор – Моника
Мичел, актьори – Андреа
Боуен, Скот Листър, Чела
Хорсдал, Морган Тейлър
Кембъл и др.
Събота, 27 ОКТОМВРИ
06:00 „Запознай се с един приятел” – комедия (Италия,
2010) , режисьор - Карло
Ванзина, актьори - Раул
Бова, Кели Райли, Брабора Бобулова, Мартина
Стела, Алесандро Болид,
Паоло Калабреси, Стефабтв комеди
Петък, 26 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Дневникът на Бриджит
Джоунс“ - комедия
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели” –
комедийно 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 „Такъв е животът” –
комедия (САЩ, 2010),
режисьор - Грег Берланти, актьори - Катрин
Хейгъл, Андрю Дейли,
Джош Дюамел, Джош
Лукас,Кристина Хендрикс, Питър Новак,
Брук Джоузефсън, Анди
Бъкли, Хейс Макартър,
Мелиса Маккарти и др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал

Най-гледаните
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СЪБОТА, 27 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина”
– сериал, с.8, еп. 13,14
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.17
13:00 „Майка под наем“ - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор - Майкъл
Маккълърс, актьори - Денис О’Хеър, Ейми Полър,
Дакс Шепард, Сигорни
Уивър, Тина Фей, Грег
Киниър, Стив Мартин и
др.
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 – поредица за журналистически
филми и разследвания
20:00 Мегахит: „Забвение“
- фантастика, екшън
(САЩ, 2013), режисьор
- Джоузеф Косински, актьори – Том Круз, Морган
Фрийман, Олга Куриленко, Андреа Райсбороу,
Николай Костер-Валдау,

Мелиса Лео и др.
22:30 Мегахит: „Интерстелар“
01:30 „Дъската на дявола“
03:10 „Мутра по заместване“
04:10 bTV Репортерите /п./
04:20 „Карбовски: Втори план“
05:20 „Cool…T”
НЕДЕЛЯ, 28 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина”
– сериал, с.8, еп. 15,16
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 „Лъжовна съпруга“
15:00 „Сватбени агенти“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение”
22:00 „Папараци“
23:00 „Кутията” – трилър, ужаси
(САЩ, 2009), режисьор
- Ричард Кели, актьори Джеймс Марсдън, Джон
Магаро, Камерън Диас,
Франк Лангела, Джеймс
Ребхорн, Джилиан Джейкъбс и др.
01:20 „Кошмари на Елм Стрийт”
- трилър,ужаси,фентъзи
(САЩ, 2010), режисьор Самуел Байер, актьори
- Джаки Ърл Хейли, Томас
Декер, Руни Мара, Кайл
Галнър, Кейти Касиди,
Кони Бритън, Келън Лъц,
Кони Байтън, Кристиан
Солти и др.
03:20 „Мутра по заместване“
04:00 „120 минути” /п./ – публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 29 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 43
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 45
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 37
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 131
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” еп.35
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” еп.14,15
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.11
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 86
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./

ВТОРНИК, 30 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 44
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 46
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 38
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 132
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” еп.36
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” еп.16,17
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.12
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 87
05:00 „Приятели”/п./– сериал

СРЯДА, 31 ОКТОМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 45
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 47
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 39
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 133
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” еп.37
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” еп.18,19
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.13
02:00 „Импулс” - екшън, трилър
03:40 „Търси се” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 88
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 1 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 46
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 48
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 40
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 134
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” еп.38
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” еп.20,21
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.14
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 89
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

но Диониси и др.
08:00 „Принцът и демоните“ –
анимация (Люксембург,
Франция, Белгия, 2014),
режисьор – Паскал Морели
10:30 „Ритни камбаната с финес”
12:30 „Като на кино“
13:45 „Шерлок Холмс”
16:15 „Скатавки” – комедия
18:30 „Еверест“
21:00 „Шерлок Холмс: Игра на
сенки”
23:30 Cinema X: „Анабел”
- ужас (САЩ, 2014), режисьор – Джон Р. Леонети,
актьори - Уорд Хортон,
Брайън Хауи, Ерик
Ладин, Анабел Уолис,
Алфре Удърт, Тони Амендола, Мишел Романо,
Габриел Бейтман, Шайло
Нелсън, Тереза Лин О’Тул
и др.
01:30 „Като на кино“
02:30 „Бютифул“ – драма
(Мексико, Испания, 2010),
режисьор - Алехандро
Гонзалес Иняриту, актьори - Хавиер Бардем,
Едуард Фернандес

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.
„Гран Торино” - драма,
криминален (САЩ,
Австралия, 2008), режисьор - Клинт Истууд,
актьори - Клинт Истууд,
Кристофър Карли, Бий
Ванг, Брайън Хейли, Скот
Истууд, Джералдин Хюз,
Дрийма Уокър, Ахни Хър
и др.
„Шанхай” - драма, романтичен, трилър (САЩ,
Китай, 2010), режисьор
- Микаел Хафстрьом,
актьори - Джон Кюсак,
Ли Гонг, Кен Уатанабе,
Джефри Дийн Морган,
Франка Потенте, Дейвид
Морс, Юн-Фат Чоу и др.
„Анабел” - ужас (САЩ,
2014), режисьор – Джон
Р. Леонети, актьори Уорд Хортон, Брайън
Хауи, Ерик Ладин, Анабел Уолис, Алфре Удърт,
Тони Амендола, Мишел
Романо
„Купон: Незабравима
нощ“ – комедия

Вторник, 30 ОКТОМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:15 „Шерлок Холмс: Игра на
сенки”
11:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
13:00 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:00 „Гран Торино”
16:15 „Американско момиче:
Грейс постига успех”
– смесен (САЩ, 2015),
режисьор – Винс Марсело, актьори - Вирджиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия
Родриго и др.
18:30 „Шерлок Холмс” – екшън,
драма, криминален,
трилър, приключенски
(САЩ, Великобритания,
2009), режисьор - Гай
Ричи, актьори - Робърт
Дауни-мл., Джуд Лоу,
Рейчъл Макадамс, Марк
Стронг, Кели Райли, Еди
Марсан, Уилям Хюстън и
др.
21:00 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия, 2012), режисьор
- Тим Бъртън, актьори
- Джони Деп, Мишел
Пфайфър, Хелена Бонъм
Картър, Ева Грийн, Бела
Хийткоут, Джаки Ърл
Хейли и др.
23:15 „Убий я, Джо” – криминален, трилър (САЩ, 2011),
режисьор - Уилям Фрийдкин, актьори - Матю
Маконъхи, Емил Хърш,
Томас Хейдън Чърч,
Джуно Темпъл, Джина

Гершон и др.
01:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
03:30 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

(САЩ, 2012), сценарист Крис Бътлър, режисьори
- Сам Фел, Крис Бътлър
23:00 „Убийство по Хелоуин“
00:45 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
02:45 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

Понеделник, 29 ОКТОМВРИ
06:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.6
08:30 „Шерлок Холмс”
11:15 „Дневниците на вампи-

ра” – сериал, с.8
13:15 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:15 „Скатавки” – комедия
16:30 „Запознай се с един приятел” – комедия (Италия,
2010) , режисьор - Карло
Ванзина, актьори - Раул
Бова, Кели Райли, Брабора Бобулова, Мартина
Стела, Алесандро Болид,
Паоло Калабреси, Стефано Диониси и др.
18:45 „Гран Торино” - драма,
криминален (САЩ,
Австралия, 2008), режисьор - Клинт Истууд,
актьори - Клинт Истууд,
Кристофър Карли, Бий
Ванг, Брайън Хейли, Скот
Истууд, Джералдин Хюз,
Дрийма Уокър, Ахни Хър
и др.
21:00 Премиера: „Пурпурният
връх“ - ужаси, драма,
фентъзи (Канада, САЩ,
2015), режисьор - Гилермо дел Торо, актьори
- Миа Васиковска, Джесика Частейн, Том Хидълстън, Лесли Хоуп, Джим
Бийвър, Бърн Гормън,
Дъг Джоунс и др.
23:30 „Коледни бъркотии“ –
драма, семеен, фентъзи
(Канада, 2006), режисьор - Дейвид Уийвър,
актьори - Амбър Бенсън,
Брит МакКилип, Кейти
Кийтинг, Гуинет Уолш,
Тай Ръниан и др.
01:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
03:30 „Ривърдейл“ – сериал, с.1

Неделя, 28 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Барът“ – сериал, с.3
08:30 „Майк и Моли” – сериал
10:00 „Перфектният ритъм
2“ - комедия, музикален
(САЩ,2015), режисьор Елизабет Банкс, актьори
- Ана Кендрик, Ребел
Уилсън, Хейли Стейнфелд, Британи Сноу,
Скайлър Остин, Кейти
Сейгъл, Елизабет Банкс,
Хана Мей Ли, Адам Дивайн и др.
12:00 „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.
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ – сериал
18:30 „Новите съседи“ – сериал
20:30 „Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“
22:30 „Хотел Елеон” – сериал
23:30 „Майк и Моли” – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ – сериал
01:30 „Барът“ – сериал, с.3
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:30 „Проби и грешки“ – сериал
05:00 „Хотел Елеон” – сериал

Понеделник, 29 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Без пукната пара“
09:00 „Българи на три морета”
– риалити
10:00 „Такъв е животът” –
комедия (САЩ, 2010),
режисьор - Грег Берланти, актьори - Катрин
Хейгъл, Андрю Дейли,
Джош Дюамел, Джош
Лукас,Кристина Хендрикс, Питър Новак,
Брук Джоузефсън, Анди
Бъкли, Хейс Макартър,
Мелиса Маккарти и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Домашен арест“
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 Премиера: „Проби и
грешки“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Такъв е животът” –
комедия (САЩ, 2010),
режисьор - Грег Берланти, актьори - Катрин
Хейгъл, Андрю Дейли,
Джош Дюамел, Джош
Лукас,Кристина Хендрикс, Питър Новак,
Брук Джоузефсън, Анди
Бъкли, Хейс Макартър,
Мелиса Маккарти и др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:00 „Без пукната пара“
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Майк и Моли” – сериал

Вторник, 30 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
10:00 „Почти герои” - комедия,
уестърн, приключенски
(САЩ, 1998), режисьор
-Кристофър Гест, актьори - Матю Пери, Крис
Фарли, Юджийн Леви и
др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 Премиера: „Проби и
грешки“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Почти герои” - комедия,
уестърн, приключенски
(САЩ, 1998), режисьор
-Кристофър Гест, актьори - Матю Пери, Крис
Фарли, Юджийн Леви и
др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Майк и Моли” – сериал

Сряда, 31 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Купон: Незабравима
нощ“ – комедия (САЩ
,2013), режисьор - Дарин
Скот, актьори – Такан
Ричмънд, Тристин
Мейс, Алекс Макгрегър,
Джереми Боадо, Зак
Гудспийд и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 Премиера: „Проби и
грешки“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Купон: Незабравима
нощ“ – комедия (САЩ
,2013), режисьор - Дарин
Скот, актьори – Такан
Ричмънд, Тристин
Мейс, Алекс Макгрегър,
Джереми Боадо, Зак
Гудспийд и др.
02:00 „Майк и Моли” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Майк и Моли” – сериал

Неделя, 28 ОКТОМВРИ
06:00 „Мелодия за една нощ“
07:45 „Съпруга под прикритие”
09:45 „Опасна зависимост“
11:30 „Чудо сред ледовете“
13:45 „Шерлок Холмс: Игра на
сенки”
16:15 „Великият Гетсби” - драма, романтичен
23:00 „Приятелю Тед“
18:45 „Червената шапчица”
– драма,трилър (САЩ,
05:00 „Майк и Моли” – сериал
Събота, 27 ОКТОМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Барът“ – сериал, с.3
10:00 „Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“
12:00 „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.
14:00 „ Двама мъже и половина“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ – сериал
18:30 „Новите съседи“ – сериал
20:30 „Перфектният ритъм
2“ - комедия, музикален
(САЩ,2015), режисьор Елизабет Банкс, актьори
- Ана Кендрик, Ребел
Уилсън, Хейли Стейнфелд, Британи Сноу,
Скайлър Остин, Кейти
Сейгъл, Елизабет Банкс,
Хана Мей Ли, Адам Дивайн и др.
22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Майк и Моли” – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ – сериал
01:30 „Барът“ – сериал, с.3
03:30 „Проби и грешки“ – сериал
05:00 „Изгубеняци” – сериал

21:00

23:15

01:30

03:30

Сряда, 31 ОКТОМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:00 „Ривърдейл“ – сериал,с.1
09:15 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия, 2012), режисьор
- Тим Бъртън, актьори
- Джони Деп, Мишел
Пфайфър
11:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
13:30 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:30 „Мелодия за една нощ“
- романтичен (Канада,
2007), режисьор – Дейвид Уийвър, актьори
– Лора Лейтън, Антонио
Купо, Ели Харви и др.
16:15 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ“ – семеен (САЩ,
2016), режисьор – Надя
Тас, актьори – Маги Елизабет Джоунс, Хали Тод,
Сторм Райд и др.
18:30 „Шерлок Холмс: Игра на
сенки” - екшън, криминален (САЩ, 2011), режисьор - Гай Ричи, актьори
- Робърт Дауни-мл., Джуд
Лоу, Рейчъл Макадамс,
Стивън Фрай, Джаред
Харис, Еди Марсан, Кели
Райли, Пол Андерсън,
Нуми Рапас и др.
21:00 „ПараНорман“ - анимация, приключенски,
ужаси, фентъзи, комедия

Четвъртък, 1 НОЕМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:00 „Ривърдейл“ – сериал,с.1
09:15 „Гран Торино” - драма
11:45 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
13:45 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:45 „ПараНорман“
16:45 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси (Dark
Shadows, САЩ, Австралия, 2012), режисьор
- Тим Бъртън, актьори
- Джони Деп, Мишел
Пфайфър, Хелена Бонъм
Картър, Ева Грийн, Бела
Хийткоут, Джаки Ърл
Хейли и др.
19:15 „Убийство по Хелоуин“
- драма, трилър (САЩ,
2007), актьори- Лора
Харинг, Линдън Ашби,
Кент Тремблът, Бренда
Кембъл и др.
21:00 „Здрач”– екшън, трилър,
романтичен (САЩ, 2008)
23:30 „Момчетата от Джърси“
- биографичен, драма,
музикален (САЩ, 2015),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Винсент
Пиаца, Джон Лойд Йънг,
Катрин Нардучи, Кристофър Уокън
02:15 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
Четвъртък, 1 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Още една история за
Пепеляшка” - комедия,
романтичен, музикален
(САЩ, 2008), режисьор Деймън Сантостефано,
актьори - Селена Гомес,
Андрю Стийли, Джейн
Линч, Катарине Изабел,
Джесика Паркър Кенеди,
Емили Пъркинс, Маркъс
Т. Полк, Никол ЛаПлака
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“
22:00 Премиера: „Проби и
грешки“ – сериал, с.2
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Още една история за
Пепеляшка” - комедия,
романтичен, музикален
(САЩ, 2008), режисьор Деймън Сантостефано,
актьори - Селена Гомес,
Андрю Стийли, Джейн
Линч, Катарине Изабел,
Джесика Паркър Кенеди,
Емили Пъркинс, Маркъс
Т. Полк, Никол ЛаПлака и
др.

Продължава на стр. 25

24.X. - 30.X.2018 г.

Общество

43

Български

Общество

9

Време за промяна

От стр. 1
Техните ръководители застанаха заедно пред
микрофоните и камерите
ден преди самото събитие. На пресконференция
в БТА, продължила час и
половина, се изказа генерал Върбанов от Съюза на
офицерите и сержантите
от запаса и резерва. Той
бе и председател на инициативния комитет, подготвил декларация и подписка-призив за решаване проблемите на пенсионерите. Факт е, че щом
хора с пагони на раменете се захванат за нещата,
те стават сериозни. Не може да бъдат пренебрегнати усилията на председателката на СП-2004 Валентина Николова – съорганизатор и член на инициативния камитет. Тук бяха В. Новаков от „Социална солидарност”, Николай
Говедаров от Българска
асоциация на пенсионерите, акад. Ганчо Попов
от Академия „Трета възраст”, проф. Димитър Нинов, проф. Пенчев, Костадин Недев, Сашо Радев,
Весо Стоянов, Кольо Милев, Катя Сеферинкина,
д-р Бодуров. Изредихме
имената им, понеже смятаме, че бъдещата ефективност, която ще доведе до промяна на отношението на управниците
към пенсионерството, до
голяма степен ще зависи
от тези лидери. По-голямата част от тях са ново
поколение прагматични и
успешно реализирали се

същата година (308 лв.);
пенсията за инвалидност
поради общо заболяване,
трудова злополука, професионална болест и военна инвалидност да се
определя след актуализиране на нормативните уредби, свързани със
социалното осигуряване,
здравеопазването, медицинската експертиза и
оценката на хората с увреждания, и да е обвързана с размера на социалната пенсия за старост в
съотношение 100 до 160%
от различните пенсии; да
се отмени параграф 6, ал.
1 от Преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване, тъй като нормата е в нарушение на принципите за равнопоставеност и справедливост и
по своята същност налага дискриминация
на част от българските пенсионери;
да се приеме

съставляващи над
30 на сто от населението на страната.
При откриването на митинга в своето слово
председателката
на СП-2004 посочи, че 62% от пенсионерите получават месечно до 300 лв., което
е под прага на бедността (321 лв.), като 40% са

членове на ЦК на БКП! Никой от ГЕРБ и Обединените патриоти, дори от „Воля” на Марешки не смет-

в науката и други сфери
на професионалната дейност млади пенсионери.
Да се върнем към митинга. В

с минимална пенсия до
200 лв.: „В Европейската
пенсионерска организация, на която сме редовни членове от 2006 г. –
подчерта г-жа Николова,
- ние се намираме на последното място по основните социални показатели: най-ниска минимална
пенсия, най-ниска максимална пенсия, най-висока
смъртност, най-покварена здравна система, найбързо забогатяващ малък
процент милионери и милиардери”...
Множеството приемаше с овации острите критики към изпълнителната
власт и с одобрение опитите на президента Радев
да блокира с вето и връщане в парламента на закони, които не са в инте-

на за необходимо да дойде при недоволните гласоподаватели. Изключение направиха депутати
от БСП, посрещнати радушно. От Министерския
съвет даже през прозорците не надзърна чиновническа глава – пълно игнориране!
Колоната тръгна по
жълтите павета и се проточи от БНБ до БАН. Пред
паметника на Цар Освободител отново звучаха
речи, призиви и възгласи
„Оставка!”. В същото време „безделниците”, както сам ги определи Б. Борисов, заседаваха в ограничен състав по особено
„важни” проблеми...
Защо отношението на
властимащите към пенсионерството е пренебре-

ТРИЪГЪЛНИКА
НА ВЛАСТТА

под прозорците на премиера за кой ли път бяха изложени категорични искания: От 1.7.2019 г.
да се индексират всички
пенсии за осигурителен
стаж и възраст с механизъм за преизчисляване
на средния осигурителен
доход за предходната календарна година и отчитане на средногодишната
инфлация за 2016-2017 г.;
минималната пенсия от
1.1.2019 г. да стане 55%
от минималната работна заплата, установена за

рес на народа.
Общият извод бе, че
политическите партии не
реализират предизборните си обещания, пари
има, но липсва политическа воля, професионална
компетентност, морал и
справедливост при тяхното разпределение.
Неприятна подробност: протестът бе разрешен от общината, но полицията забрани на изказващите се да ползват стъпалата на бившия Партиен дом за трибуна – дребнаво заяждане с беловласите строители, съградили монументалните сгради не само в столицата, но
и в цяла следвоенна България. Интересно какво
биха казали по този повод народните представители, които ползват кабинетите на някогашните

ЗАКОН ЗА
ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА

жително? На този въпрос
вестник „Пенсионери” има
своя отговор. Да се върнем
към началото на прехода. С
нашите 27 години сме с богати спомени как започнаха
опитите за

ОБЕДИНЕНИЕТО

на съществуващите разпокъсани
структури
на възрастните
хора.
И как
заради
лични
амбиции то
не се
случи.
Като се
започне от
председателя Захариев, премине се през Тодор Колев, Сава Гърбузанов, Георги Колев, Цветан Минков и се
стигне до оспорваното
председателство на Валентина Николова.
Обективно сме отразявали процесите и противоречията. Позволявали
сме си коментари и критика при проявите на вождизъм, отсъствие на приемственост, неуважение към
стари опитни и
утвърдени демократично избрани ръководители на местни
структури и т. н.
Отразявали сме
конгреси, конференции, фестивали. Търпели сме несправедливи обвинения за симпатии
и антипатии. Истината е, че винаги сме давали
трибуната, често неизползвана
от някои от спорещите помежду
си страни. Цензурата ни е чужда,
както и користното обслужване
на когото и да било. Целта ни е била и е единение...
Да се спрем на

НОВАТА СИТУАЦИЯ

За да се стигне до легитимно и приемано от вся-

ко правителство пенсионерско представителство, е необходимо да се
промени подходът. Не е
задължително отделните съюзи и движения да
бъдат под общата шапка
на когото и да било. Важното е да се създаде нов
орган с примерно название върховен, висш или
координационен централен съвет на пенсионерските съюзи и движения,
областни и общински организации, на самостоятелните клубове и в него
да участват с равни права
председатели на различните формирования, защитаващи правата на хората от третата възраст.
На ротационен принцип
с определен мандат органът да избира изпълнително бюро и негов ръководител. Припомняме,
че в минали години имахме свой представител в
тристранката на социалното министерство и тя
бе четиристранка. Функциите на върховния орган да са съсредоточени
към национално значимите проблеми в борбата за тяхното разрешаване. Този подход ще попречи на държавната власт да
се оправдава, че й е трудно да се ориентира кой

съюз е легитимен, за да
партнира с него.
Правим това предложение със самочувствието на журналистически

екип, от който тръгна идеята за Закона за възрастните хора и стигна до пленарната зала. Надяваме
се, че не е далече времето, в което този изключително важен за нас закон
ще бъде приет и в известна степен ще подобри незавидното ни положение.
Необходимо е да добавим, че споделената идея
се нуждае от задълбочено обсъждане и юридическа обосновка. Нужни
са устав, регистрация в
съда и прочие подробности. Целта е да не могат партиите да попълват
електората си с беловласи гласоподаватели, залъгвайки ги с обещания
за минимална пенсия от
300 лв., както беше на последните парламентарни
избори от страна на Обединените патриоти. Припомняме - ГЕРБ стартира
ангажимента пенсионерите да получават по 50
лв. за възраст ежемесечно, надхвърлят ли 75 години, а вдовиците - по
45 на сто от парите на
починалия съпруг, който не изпълниха до ден
днешен.
Ако настоящите водачи на пенсионерството,
без да изолират и пренебрегнат опита на предшествениците
си, осъзнаят, че
е дошло време
за промяна и направят решителна крачка за обединение на силите и възможностите си, със сигурност ще решат и
финансовия проблем – недостиг
на средства за
организационен
живот и мероприятия. Щом вероизповеданията получават субсидии от общите
ни пари, а партиите в парламента вземат над 50
млн. от бюджета,
защо ние с членска маса, надхвърляща значително която и да
е политическа сила, да нямаме право на държавна
помощ в парламентарната република?
Петьо Дафинкичев
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Брутален побой Тъжна статистика
Крими
на 82-годишен дядо

Хиляди хора изказаха възмущението
си, след като внук разказа в социалната мрежа как 82-годишният му дядо е
бил брутално пребит от крадец рецидивист. Насилникът отнел 120 лв. от възрастния мъж.
„Към един часа през нощта лицето се

опитало да влезе в къщата, при което дядо ми излязъл. Сборичкали
се”, посочва внукът.
„Имало е побой, Хвърлил си е
портмонето със 120 лв. по него с
единствената идея да се спаси, защото е било на живот и смърт”.
Георги Вачев подчерта, че дядо
му е със сериозни контузии. В момента е в болница със счупена скула и наранявания по цялото тяло.
„Извършителят е криминално
проявен. Лежал е в затвора за същото деяние и преди. Баща ми го
познава. Викал го е няколко пъти
да му помага. Крадецът живее през
няколко къщи”, разказа синът на
пострадалия. Крадецът е от ромски произход.
„Има набези постоянно в къщи,
в които живеят възрастни хора. Когато хванем крадеца на терен, първо уведомяваме полицията. Предаваме ги с протокол”, обясни Владимир Попов, представител на охранителната фирма в Славяново.
Предстои прокуратурата да реши дали да поиска постоянно задържане за крадеца. В противен
случай той ще бъде пуснат на свобода след 72 часа в ареста.

хроника
Турист падна в
каньон

480 души са изгубили живота си в 5374 тежки
катастрофи към 16.10.2018 г. Това оповести началникът на отдел "Пътна полиция" към Главна
дирекция "Национална полиция" комисар Росен
Рапчев на семинар за пътна безопасност в Правец.
Той подчерта, че основната причина за възникване на пътните инциденти е скоростта, която според него е убиец.
"Основните причини, довели до настъпване на
ПТП, са неправилните маневри, несъобразената
и превишена скорост, отнемане на предимството, навлизане в лентите за насрещно движение и
неправилното изпреварване", допълни още той.
Рапчев разкри, че нараства броят на инцидентите с деца и пешеходци.
"От 29 загинали деца на пътя през 2011 г. през
2017-а те вече са 36. Ранените през 2011 г. са 1077,
а през 2017-а - 1110", обяви началникът на отдел
"Пътна полиция".

Инцидент в
Шофьор почина, но спаси деца
завод „Арсенал”
В цех в Завод 3 на "Арсенал" при запалване на
барутна маса е възникнало възпламеняване, което е предизвикало локален взрив. То не се е разпространило извън помещението или в други цехове. Пострадали са шестима работещи в цеха, като четирима от тях са получили фрактури и други
по-леки наранявания и са настанени за лечение в
болници в Казанлък и Стара Загора, а другите двама
са прегледани и освободени за домашно лечение.
Шестимата са в съзнание, контактни и няма непосредствена опасност за живота им.

Шофьор на училищен микробус почина
по време на движение,
докато е превозвал деца след училище. Уче-

ниците не са пострадали. Инцидентът е станал
в кюстендилското село
Слокощица.
Най-вероятно става
дума за инфаркт. Училищният микробус е
спрял в оградата на
къща, като по него няма значими материални щети. Шофьорът е
проявил истинско геройство в последните

секунди от живота си,
като е дръпнал ръчната спирачка, натискайки педала на спирачката и с двата си крака,
за да убие скоростта и
да спаси децата. С децата работи училищен
психолог. Общинският съвет на Кюстендил
награди шофьора посмъртно за доблестната му постъпка.

Нашенци оскверниха Старци изгоряха
паметник в Япония
Двама служители
от техническия персонал на Софийската
опера и балет са извършили посегателството срещу Паметника на мира в Хирошима.
Един от тях е на
български и гласи
"Локо София".
Новината потвърди
и директорът на Софийската опера и балет акад. Пламен Карталов. По неговите думи „позора, който тези хора ни създадоха,
не може да го извиним. Те вече са уволнени“.
Японската полиция
разследва случая. Софийската опера и балет разпространи и
официално съобщение, подписано от
своя директор. В него се изразява "искрено възмущение и потрес от извършеното".
В изявлението се
осъжда „този вандал-

ски акт, който засяга по недопустим и
непристоен начин паметта на жертвите на
атомната бомбарди-

ровка. Това е ужасно поругаване по хулигански подбуди на
символа на една световна трагедия”.

Възрастни мъж и
жена загинаха при
пожар в харманлийското село Славяново. Огънят пламнал
малко преди полунощ. Работи се по
версията, че пожарът е причинен от
психично болния син на семейството, който през
това време бил на двора. Пожарникарите са открили двамата загинали в една от стаите. Синът има и
предишни опити за подпалване на къщата.

Рецидивист обра
вила и я запали

Ето че отново се прочухме – но освен с прекрасните си гласове, и с една недопустима постъпка – оскверняване на паметник. И добре
че стана в Япония, та да се види огромният
потрес, който подобно деяние трябва да предизвика. Защото у нас оскверняването на паметници – най-вече на Паметника на Съветската армия в София, си е ежедневна практика. Ала някога полицията да е разследвала
тук този вандалски акт? Да са взети мерки
това да не се повтаря? Да има наказани? Да
се е извинило нашето външно министерство
на руската страна? Няма такова нещо! Изводите се налагат сами!
„П“

Мъж, откраднал инструменти от вила, беше заловен от полицията. След освобожда-

ването му се върнал и
подпалил сградата. “На
23 септември, забелязах липсата на инструментите. Пуснах жалба.

В полицията си свършиха работата и задържаха човека. След неговото освобождаване моята къща беше подпалена. Хората от селото обаче се страхуват
от този човек. Това
не е първият му случай на престъпление. Мъжът е рецидивист за кражби“,
разказа потърпевшият.
Според него наш ангажимент е да си търсим
правата и да се борим с
престъпността.

Група младежи се разхождали на живописния Еменски
каньон и решили да се снимат
край скалите.
При опит за селфи над пропастта обаче млад мъж от
Бургас се подхлъзнал и полетял в бездната. Младежът
е загинал на място и дошлите медици и полицаи просто
са констатирали смъртта му.

Полицаи удариха кола
при преследване
Пътнотранспортно произшествие е станало между полицейски микробус и лек автомобил в района на ул. "Козлодуй" и бул. "Христо Ботев"
в столицата.
Униформеният екип е изпълнявал действия по служба - задържане на издирван.
Водачът на служебния автомобил е ударил този, движещ
се пред него.
Шофьорът на леката кола
и пътуващото с него дете са
откарани за преглед в болнично заведение без сериозни наранявания.

Младеж блъснат
на пешеходна пътека
19-годишно момче е настанено в "Пирогов" в много тежко състояние, след като е било ударено от лек автомобил на пешеходна пътека в Своге.
Пострадалият младеж е
пресичал пешеходната пътека. Свидетели на инцидента разказаха, че до сблъсъка
се е стигнало, след като автомобил тръгнал да изпреварва друг и така водачът му не
видял пешеходеца.

Волтова дъга
порази дете
12-годишно момче е загинало на място, след като е било поразено от волтова дъга
по време на игра.
Трагедията е станала в село Алеко Константиново, Пазарджишко.
Към мястото са изпратени
екипи на полицията и "Спешна помощ". Пристигайки, лекарите установили смъртта
на момчето. Оказало се, че
група деца играели в близост
до електрически стълб с високо напрежение.
Едно от тях решило да се
покатери по металната конструкция, но стигайки в горната й част, е било поразено
от волтова дъга.

Куче нахапа жена
Бездомно куче нападна
и жестоко нахапа 33-годишна жена в Пазарджик. Инцидентът е станал пред блока, в който живее пострадалата.
Тя твърди, че животното безпричинно се нахвърлило върху нея. Опитала се
да се отбранява, но кучето
разкъсало първо дланта на
ръката й. После я нахапало
по крака и разкъсало глезена й.
Жената паднала на земята и загубила съзнание.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

24.X. - 30.X.2018 г.

Прозорец към света

Áèсеðèте на лîаðскèте çаìúöè
Във Франция между
12 и 19 в. са построени
3000 замъка. Несъмнено най-забележителните сред тях са тези в долината на река Лоара. А
първенството неоспорвано е на
Шамбор
Започнат е да се строи
по времето на крал
Франсоа І през 1516 г. и
окончателно е завършен
през 19 в., а през 1840 г.
е включен в списъка на
историческите паметници на Франция. В замъка
Франсоа І се оттегля за
почивка, размишления
върху държавните дела и издаването на укази. Тук посреща посланици, а през 1539 г. и императора на Свещената
римска империя Карл
V и всички са силно впечатлени
от външния
вид на замъка и
о т
неговия
интериор.
Въпреки
това следващите владетели на замъка продължават да го пристрояват и да го благоустрояват. Най-голям
принос в това отношение имат херцог Гастон
Орлеански (1608-1660
г.), кралят слънце Людовик ХІV (1643-1715 г.),
полският крал Станислав
Лешчински (1704-1709
г.), маршал Мориц Саксонски (1696-1750 г.),
херцог Бордовски, граф
Шамборски (1820-1883
г.). Тук Людовик ХІV кани
своите велможи и ги подтиква да играят на комар,
вследствие на което те
пропиляват в специално
обзаведена за целта зала
цялото си имущество. Тогава кралят ги назначава
на синекурни длъжности
и те стават напълно зависими от неговата воля, а
следователно и послушни. Принос в дооформянето на интериора има
самият Леонардо
да Винчи, който
често е отсядал в Шамбор. Негово творение
е двойно витото вътрешно
централно стълбище, а са поставени и
картини на художника. Накрая, през 1923 г.,
замъкът става собственост на държавата, като през 2005 г. е създадено държавно учреждение за управление на
националния дворцов
комплекс Шамбор. Принадлежащият му парк се
разпростира върху 5400
ха (за сравнение Борисовата градина в София е
с площ 300 xa). В него се

въдят различни животни
и птици, но ловът им е
забранен още през 1947
г. През 1981 г. замъкът
е включен в списъка на
ЮНЕСКО.
Шенонсо
Той е наричан още
дамският замък и с пълно основание. Започнат
е да се строи от Диана де
Поатие в началото на ХVІ
в., а след това се наследява от Екатерина Медичи, Луиза Лотарингска, Луиза Дюлен, Маргарита Пелоа и Симона
Мение. Последната умира през
1972 г. Преди това на

ор

б
ам

Ш

с ъ о то място
край река Шер
е имало вятърна мелница. Първо е
била построена главната кула Семи де Марк, а
след това и всичко останало. Личи си, че тук е
пипала женска ръка, защото всичко в замъка е
хем по-разкошно, хем
по-уютно, направено с
финес. Дори гвардейската зала, в която се е
помещавала стражата, е
обзаведана с гоблени по
стените, с разкошна камина и с изящна мебел.
Спалнята на Диана де Поатие – фаворитка на крал
Анри ІІ, е истинско бижу
със син балдахинен креват. Дори на камината има картина, а
подът и таванът са от
скъпо
щ
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тен кабинет на Екатерина Медичи, когато тя е
регент на Франция. Библиотеката впечатлява с
дъбовия си таван, който
е изографисан в италиански стил от 16 в. Найвнушителна е галерията
с дължина 60 м. Използвана е като танцувална
зала. В замъка има още
много спални, зали, салони, вестибюли. По време на Първата световна
война всичко това е използвано като болница за ранени войници.
През Втората световна
война замъкът се намира на демаркационната линия. Това обстоятелство
се използва от
бойците на
Съпротивата да преминават
през
н е го за
провеждане на акции в окупационната зона, а след
това да се укриват в
свободната. Непосредствено до замъка има
две градини – едната на
Диана, а другата на Екатерина, които си съперничат по подредба. Отделно от тях има трета
– Зелена градина. А на
площ от 70 ха е разположен храстовиден лабиринт. В приземието на
замъка има галерия с каляски от 16-18 в. В оранжерията има ресторант
и чаен салон, които работят от средата на март
до средата на ноември.
В долината на Лоара
има още стотици замъци,
но Шамбор и Шенонсо
несъмнено са бисерите
сред тях. А както споменахме, в цяла Франция те
са 3000. Понеже някои от
тях са останали без
собственици, са започнали да се рушат. Поради това френското министерство на
културата ги е
обявило

з а
продажба. Те
струват евсо тино и купуваон
н
чи има не само от
Ше Франция, но и от чужбина, най-вече от САЩ и
Япония. Но някои от нот р о - вите собственици от тези
п и ч е с к о страни, вместо да ги въздърво.
От становяват на място, ги
спалнята се пре- разглобяват и ги пренаминава в зеления каби- сят в своите държави. Тонет, обзаведен с мно- ва е накарало френското
го фини мебели и скъ- правителство да забрапи картини на известни ни подобна практика, а
майстори. От прозорци- за да насърчи реставрате му се разкрива пре- торите, те са освободени
красна гледка към ре- от данъци.
ка Шер. Той е бил рабойордан съЕв

Роден край

11

ОБиЧаи и ОБреди

Äèìèòðîâäåí
От стр. 1
Бил почитан още от
онези времена в Тракия
и в Македония. Широко
разпространена е поговорката „Свети Георги
лято носи, а свети Димитър - зима". Димитровден е приет също
и като ден на строителя. Предание разказва как заедно с брат си
свети Димитър запалил
Света гора и светогорските манастири, затова ги хвърлили три години на морското дъно, а лелите им св. Петка и св. Неделя помолили Господ и Богородица
да го пуснат.
Друго народно предание представя свети Димитър като брат
близнак на свети Георги. Приживе братята се
разделили, тръгвайки
по света в различни посоки. Георги го зарекъл,
ако види от стряха кръв
да капе, то значи е умрял. След време Димитър видял една стряха
да капе и тръгнал към
Георгиевата страна на
света. Там заварил ламя, която била изяла Георги. Притиснал Дими-

ежите на нови къщи.
По традиция стопаните даряват зидарите, а
баш майсторът казва
дюлгерски благослов за
здраве и берекет в но-

тър ламята и тя му дала
душата на Георги. После двамата яхнали конете и литнали към небесата. Там си разделили годината по братски
- за свети Георги лятото, а за свети Димитър
- зимата.
В народните представи дойде ли св. Димитър, от брадата му започва да пада сняг, т. е.
идват зимата и студът.
В съботата преди Димитровден се прави Димитровска задушница, на която се раздава
жито и питки за помен.
От Димитровден до
Гергьовден и от Гергьовден до Димитровден - така групирали
българите сезоните.
Границата между годишните сезони имали
селскостопански характер. Времето от Димитровден до Никулден
народът нарича сиромашко лято.
Около Димитровден завършват и стро-

вия дом. Обичаят изисква стопаните на новата къща да заколят бял
овен и да поканят цялото село за освещаването на дома. На този
ден празнуват и строителите.
На деня на светията
стопаните се разплащат и разпускат наетите от Гергьовден работници, овчари и ратаи.
На места този празник
се нарича разпус, а на
най-грижовните ратаи
стопаните даряват кат
нови дрехи, овен или
агънце. На Димитровден се прибират ралата на сухо, редят се
дървата за зимата, очакват се първите снегове. Характерни са и трите дни след Димитровден, т.нар. Миши дни.
На днешния ден се гадае спрямо това кой ще
е първият гост в къщата. Вярва се, че ако първите гости са момчета
през година ще се раждат повече мъжки жи-

вотни. Ако гостът е добър и имотен човек,
годината ще е здрава,
плодовита и благополучна.
започват годежите
и сватбите, момите
извиват сглядно хоро пред ергените и
техните родители. В
старопланинските
райони следят ако
срещу празника месечината е пълна,
пчелите ще се роят и кошерите ще са
пълни с мед, а кошарите ще са пълни с агънца. Иманярите вярват, че
в нощта на Димитровден небето се
отваря и заровените жълтици проблясват
със синкав пламък.
По стар обичай на
имен ден се ходи неканен и се носят бели
цветя за именика, за
да е блага зимата. Цветята се увиват с ален
конец, за да са здрави имениците цяла година.
На Димитровден на
трапезата се приготвя
курбан или гювеч от
овнешко, яхния с пиле - с петел ако именикът е мъж, и с кокошка - ако е жена. сервират се и зеленчуци.
също на масата се слага варена царевица,
пестил, пита с ябълки, банички с ябълки или просто печени
ябълки, рачел, тиква.
имен ден празнуват Димитър, Димитрина, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко,
Митка, Митра, Митрана, Мита.
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живот

24.X. - 30.X.2018 г.

тъРжеСтВо нА ДУхА Съдебно решение

От стр. 1
пълнител, който да заслужи най-виКомпетентно жури с председа- сокото отличие на фестивала „Злател проф. Костадин Бураджиев, ком- тен лист” и той не бе връчен. Но пък
позитор, диригент, зам.-ректор на журито удостои с „Голям сребърен
Академията за музикално и танцово лист” Мими Николова за 60 години
изкуство, и членове Нели Божова, на сцената и във връзка с нейната
д-р по изкуствата, вокален педагог, Мими Николова, естрадна певица, Георги Мановски, музикант, фолклорист, диригент,
преподавател в Средното училище „Константин Преславски”,
и Йордан Попов, диригент и музикален педагог, следеше зорко
изявите на 140 колектива и 70- група за автентичен фолклор
те индивидуални изпълнители. от с. кривини, варненско
На галаконцерта с отличените 80-годишнина, певческа група за авучастници бяха раздадени награди тентичен фолклор при пенсионерна най-добре представилите се гру- ския клуб „Блага дума” от с. Сенокос,
пи и индивидуални изпълнители в Добричко, група за стари градски
благородната надпревара. Взиска- песни „Надежда” при народно читателното жури обаче не успя да от- лище „Априлов, Палаузов”, Габрово,
крие състав или индивидуален из- женска фолклорна група „Болярка”

при народно читалище „Развитие
1874” , Велики Преслав, мъжки хор
на моряците „Христо Манолов” при
Съюза на запасните офицери, Варна, и вокален ансамбъл „Майчина
обич”, бесарабски българи от Белгород, Одеска област.
На няколко колектива и индивидуални изпълнители бяха присъдени „Малък сребърен лист”, както и първа, втора и трета награда. Специалната награда на Двореца на културата и спорта – плакет, която се присъжда в много редки
случаи, бе връчена лично от
директора Минко Христов на сборна формация „Пловдивски ритми”
от Пловдив.
(Очаквайте в следващите броеве репортажи за фестивала
от нашия специален пратеник
Цветан Илиев.)
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а 1 октомври –
Деня на възрастните хора, в пенсионерския клуб „Народни будители” - гр.
Шивачево, обл. Сливен,
се проведе вълнуващо
тържество.
В ранните утринни
часове малка група от
членовете на клуба посетиха най-възрастни-

те хора в града – Цонка Койчева (1924 г.),
Стефанка Денева (1925
г.), Пенка Каравелова
(1926 г.), Станка Митова (1926 г.) и Петър Глушкин (1925 г.), поздравиха ги с празника и им
поднесоха малки подаръци и цветя.
По-късно започна
тържеството. Органи-

заторите Светла Боева, Пенка Дерменджиева, Кина Мучева и Руска Драгнева се бяха
постарали да създадат
приятна празнична атмосфера. С кратко слово председателката на
клуба Вишка Азманова
откри празника и поднесе малък подарък и
цветя на най-възрастната жена в клуба Пенка Свещникова, родена през 1931 г. Приветствия към членовете на
клуба поднесоха Десислава Атанасова – работник в библиотеката
в НЧ „Просвета - 1898”,

и Бисер Бойчев - поет и
специалист по културата в читалището.
Вокална група „Планински полъх” изпълни
любими песни на участниците. Стихотворения от Елисавета Багряна, Дора Габе и Станка Пенчева прозвучаха
в изпълнение на Денка
Николова, Донка Златева и Радка Бакалова, която изпълни авторско
стихотворение.
По традиция тържеството завърши с малка почерпка.
вишка азМаНОва,
гр. Шивачево

ÂÚÇÐÀÑÒÍÈ ÏÐÀÇÍÓÂÀÒ

Възрастните хора от
Съюза на пенсионерите-2004 в Русе умеят да
празнуват въпреки всички неволи, които ги спохождат. И тази година не
пропуснаха своя ден - 1
октомври.
В луксозния ресторант
"Рай" обстановката беше
наистина празнична, атмосферата - тържествена. Приветствия, поздравителни адреси, стихове, музика и много цветя - всичко имаше в този троен празник! Поканените гости уважиха хората от третата възраст тук бяха депутатите Пен-

хубавите си песни и украсиха празника със своето очарование. Председателката на общинската организация Красимира Маринова им благодари и ги възнагради

чо Милков и Искрен Веселинов, председателят
на общинската организация на БСП Пламен Рашев, представители на
община Русе, активисти
на ВМРО, членове на областния съвет на Съюза
на пенсионерите-2004.
С вълнение и бурни
овации бяха наградени
децата, които изпяха най-

с красиви сувенири и голям шоколад. Празничните тостове, хубавата
музика, танците и народните хора продължиха до
късния следобед на дъждовния, но хубав Ден на
възрастните хора, на музиката и поезията.
Текст и снимки:
александрина
ШахаНОва, русе

за СП-2004

Дългоочакваното съдебно заседание за решаване на възникналия спор за извършени нарушения
по време на IV конгрес на СП-2004, проведен на
3.6.2017 г., най-после се състоя. По решение на Софийския градски съд на 5.10.2018 г. се проведе първото открито съдебно заседание. На него бяха призовани да се явят двете страни – ищец и ответник.
От страна на ищците се явихме представителите
на възмутените 65 делегати – Петър Петров от София, Радка Маркова от Велико Търново, Стефан Стефанов от Перник и Ангел Ангелов от Шумен. Поради заболяване не се яви Митка Николова от Варна.
От страна на ответника не се яви Валентина Николова. СП-2004 бе представено от адвокат Стефан
Парлапански. Той уведоми съда, че след неговото
служебно назначаване през април 2018 г. до настоящия момент не може да осъществи контакт с
ответника Николова, поради което тя не присъства на заседанието.
За сведение на многохилядния наш съюз със свое
Определение №4457/ 7.9.2018 г. софийския градски съд потвърждава своята констатация още
от началото на 2018 г., че „лицето валентина
Николова не е законният представител – председател на нашето сдружение, след последния
председателстващ до февруари 2017 г. Цветан
Минков“.
Представителите на 65 делегати на конгреса отново протегнахме ръка за споразумение между
двете страни, възползвайки се от препоръките на
съда за спогодба по Закона за медиацията. Уви! Ответникът в лицето на Николова отказва споразумение. Не се явява и в съдебната зала с доказателства, опровергаващи нашите твърдения. В същото
време продължава да се представя за председател
на нашия съюз пред различни институции – граждански сдружения и партии, без да се легитимира.
Уважаеми членове на СП-2004,
Съхранявайки желанието си и запазвайки членството си, голяма част от членовете на нашия съюз
вече създават с характера на колективни членове
нови структури в рамките на досегашното сдружение СП-2004. Такива досега има в Шумен, София-град и област, а преди няколко години е създадено и „СП-2004 – Бургас“. Подобни намерения
се обсъждат във Велико Търново и на други места. Много желаещи членове се вливат по собствено
желание съгласно чл. 12 от ЗЮЛНЦ, като в Перник,
Радомир, Брезник, Трън, с. Дрен, с. Дивотино и др.
Всичко това се случва, тъй като социалните проблеми на пенсионерите не могат да чакат нито съдебни решения, нито някакви настроения за постигане на споразумения.
Второто дело е насрочено за 2.11.2018 г.
инж. Петър ПЕТрОв, делегат на IV конгрес
като председател на столичната организация
и председател на новата структура
„Нов съюз на пенсионерите“ –
колективен член на сП-2004

Държавата е длъжник на пенсионерите
За пореден път членовете на ПК “Надежда“ в с.
Церово, Пазарджишко, отпразнуваха Международния ден на възрастните хора.
По традиция на 11 жители от селото, които са
над 90 години, бяха раздадени подаръци и посетени от членовете на клуба. Тържеството бе открито от председателката на клуба Анна Иванова. В словото си тя подчерта, че държавата трябва
още много да направи за подобряване качеството
на живот на възрастните хора, който в момента не
е лек. Тя пожела на присъстващите здраве, дълголетие и добър дух.
Поздравление поднесе кметът на селото Николай Вулянов. Той подчерта, че е наложително приемането на закона за възрастните хора и преизчисляването на пенсиите. Поздрави за празника всички със свое стихотворение. Общинският съвет - с.
Лесичово, поднесе торта. Присъстващите аплодираха дългогодишните самодейци и членове на клуба Цветана Горустанова, Тодор Кошлуков и Виолета Риджакова.
Тържеството продължи в приятна обстановка.
Николина сЕрДарОва, с.Церово
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Майката на последния византийски Правителството
император е българка е в агония

Т

ова е Елена Драгаш
– дъщеря на управителя-владетел на
Велбъжд. Тя е родена
през 1372 г., а през 1392
г. се омъжва за император Мануил ІІ Палеолог и
става византийска императрица. Според хрониста Сфранцес им се раждат 2 дъщери и 8 синове.
Мануил умира на 21 юли
1425 г., а Елена доживява до 23 май 1450 г. След
смъртта на съпруга си тя
се грижи за отглеждането и възпитанието на децата си. Когато отрастват,
става монахиня и посвещава живота си на грижа
за бедните и нуждаещите
се от помощ.
Заради праведния си

живот след смъртта й
е канонизирана като
св. Хипомона, каквото е
монашеското й име. Една година преди кончината й – 1449 г., нейният син Константин ХІ се
възкачва на императорския трон на Византия.
Той е много привързан
към майка си и в знак на
почитание към нея приема бащиното й фамилно
име – Драгаш. Всъщност
тогава от Византия е останала само нейната столица, оградена отвсякъде от османците.
През цялото си многовековно съществуване Константинопол е
превземан само веднъж
– от кръстоносците през
1204 г., и то защото подкупени от тях ромеи отварят портите на крепостта. Константин ХІ
Драгаш е твърдо убеден, че сега такива предатели няма да се намерят, защото той познава лично всеки от неговите командири и даже
повечето от войниците
си и напълно им се доверява. Султан Мехмед
ІІ обаче твърдо е решил
да превземе града и да
го направи своя столица. На 23 април 1453 г.
Мехмед ІІ повежда на
щурм събраната от не-

го 150-хилядна войска,
а защитниците са само
7 хиляди. Атаката е отбита и османците понасят големи загуби. Вторият щурм завършва
неуспешно. Османците
влизат в града и започват да се водят улични
боеве, в които император Константин ХІ лично предвожда своите войници, но в една
битка намира смъртта
си. Османците започват да разграбват града и да избиват жителите му. По улиците се леят потоци от кръв. Мехмед ІІ нарежда непременно да открият императора, разпознават
трупа му по пурпурните ботуши, каквито само той е имал право да
носи. Отсичат му главата,
слагат я в торба и я разнасят при всички мюсюлмански владетели като
доказателство, че султан Мехмед ІІ е превзел
Константинопол и го е
превърнал в столица на
своята държава, а символът на християнството - черквата „Св. София“
е превърната в джамия.
По стечение на обстоятелствата през май 1453
г. пада и последният български, дотогава свободен град, Несебър.

Султан Мехмед ІІ получава прозвището Завоевателя, защото слага края на Византийската империя и се обявява
за неин наследник. Той
обаче оценява мъжеството на последния император Константин, загинал
с меч в ръката. Предава
тялото му на християните да го погребат по техния обичай. Разрешава на
гроба му да бъде построена малка черква „Въведение Богородично“, която е запазена и до днес.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история

„Сова Харис”: Напускат всички!
Приблизително всеки четвърти работещ
в България обмисля да
потърси работа в чужбина. Това сочат данните от национално представително социологическо проучване "Трудова миграция", направено по поръчка на фондация "Фридрих Еберт"
от агенция "Сова Харис"
в периода 1-8 септември
2018 г. Проучването обхваща 1000 респонденти на възраст от 18 до
64 години.
На въпроса "Обмисляте ли временно или
трайно да си потърсите работа в чужбина?"
23% отговарят положително, като при тези на
възраст от 18 до 30 години положителните отговори са 32,8 %, между
31-40 г. - 25,7%, между
41-50 г. - 20,6%, между
51-64 г. - 14,6 %.
Данните показват, че
по отношение на пола
64% от имащите намерение да потърсят работа в чужбина са мъже.
62% от възнамеряващите са със средно образование, 60% са на възраст
18-40 г., а 80% живеят извън столицата. От всички заявяващи, че обмислят напускане на страна-

та, 54% вече имат опит с
работа в чужбина. Около 1/4 от имащите намерение да потърсят работа в чужбина се справят
и с езика в страната, в която искат да отидат.
Вече не само младите хора напускат, а напускат всички. Хората
на физическия труд също са в готовност да напуснат страната. Основните причини за търсене на работа в чужбина
са по-високото заплащане (95%), по-добрата
социална система (50%),
по-доброто здравеопазване (40%) и др.
Според 38% от запитаните не биха търсили работа в чужбина,
ако получаваха заплата

между 1000 и 2000 лв.,
36% - между 2000 и 3000
лв., 14% - до 1000 лв.,
10% - над 3000 лв. Само
1% заявяват, че няма заплата, която да ги мотивира да останат в България. 30% от възнамеряващите да потърсят работа в чужбина заявяват, че ако си намерят
работа, първо ще опитат и след това ще решат
колко време да останат.
Около 25% желаят да
останат в чужбина за период до 5 години, около
20% - за период 5-10 г.,
10% - над 10 г., 6% - до
пенсиониране, 2% - завинаги, 6% не могат да
преценят. Много голям
процент - 34%, са готови
да заминат на работа в

чужбина без предварително подписан трудов
договор. 85% биха потърсили работа в ЕС и
само 1% - извън ЕС.
Основният източник
на доходи за 83% от изследваните хора са приходите от трудова дейност в България; 5,3%
имат доходи от трудова
дейност без трудов договор; 4,5% получават
и помощи за отглеждане на дете; 3% получават помощи от социални
плащания; 3% имат доходи от дивиденти, наеми и др.
Приблизително 22%
заявяват, че свободно
владеят чужд език. 77%
заявяват, че не одобряват мерките за привли-

"Това, което наблюдаваме днес - правителството е в агония. Тече битка за
постове, за разпределяне на финансово
влияние. Правителството на ГЕРБ е бедствие за България, това правителство си
отива, но то остава след себе си катастрофа във всяка една сфера, включително в
здравеопазването", каза Елена Йончева.
Тя поясни, че битката на БСП оттук нататък е как ще започне възстановяването
на България.
Националният фронт за спасение на
България свали доверието си от Волен
Сидеров. Решението на НФСБ бе породено от поредното нарушение от лидера
на ПП "Атака“.
Въпреки позицията си от партията заявиха, че коалицията е стабилна и нямат
намерения да я напускат. Това заяви зам.председателят на НФСБ и секретар на ПГ
на "Обединени патриоти" Борис Ячев.
Той посочи, че на коалиционен съвет на
"Обединени патриоти" през септември е
обсъден въпросът за оставката на Волен
Сидеров като председател на парламентарната група.
"Знаете, че телевизия "Алфа" продължава да излъчва клевети по отношение
на Валери Симеонов и на други представители на коалицията. Визирам и Цветан
Цветанов. В тези послания на телевизията лично Волен Сидеров отправя клевети
и неверни твърдения", коментира Ячев.
Разправията между Симеонов и Сидеров достигна неимоверни висоти, след
като Волен Сидеров обвини Валери
Симеонов, че защитава интересите на
Сорос и джендъризма, а Симеонов го нарочи, че защитава интересите на Москва.
От ВМРО се опитват да помирят коалиционните партньори и се надяват събитията да са обратими.

чане на работници от
трети страни, а 23% ги
одобряват. 15% от интервюираните заявяват,
че имат над 6 месеца опит от работа в чужбина,
от тях 54% обмислят отново да си потърсят работа извън България.
По данни на НСИ от
миналата година трудовото население в
България е 4 млн. и
370 хиляди души. Да
напуснат искат 1 млн. и
600 хиляди души, 23%,
което прави приблизително всеки четвърти
работещ човек.
Според прогноза на
ООН към 2050 г. населението в България ще
наброява 5,5 млн. души, т.е. за 40 години то
ще намалее с два милиона. Този тревожен факт
заедно с другите, че сме
петата най-застаряваща
нация в ЕС със средна
възраст 43,6 години, както и това, че много млади хора напускат страната да търсят работа в
чужбина, водят, от една
страна, до недостиг на
работна сила за икономиката, а от друга - няма и работещи, които
да финансират основни
системи като пенсионната, образователната,
социалната, здравната.
Фондация "Фридрих
Еберт" се застъпва за зна-

чително повишаване на
доходите в България, защото проучването показва, че именно ниското
възнаграждение е основен мотив за трудова миграция. Не може
в България да се плаща
по-малко, отколкото в
Камбоджа. Работещите в
Камбоджа получават половината от това, което
е необходимо за достоен живот за тях самите и
семейството им, а в България - само 10%.
Българите искат и
по-добра социална
система, и по-добро
здравеопазване.
Алтернативите, които се предлагат в здравеопазването, само ще
задълбочат тежката ситуация. Основният проблем е източването на
здравната каса и той може да бъде решен с подобър контрол, но ефективен контрол не може да се прави от хора
с 600-700 лева заплата,
защото те са податливи
на корупция.
В България има поне 400 хиляди души,
които са се самоизключили и от трудовия пазар, и от социалната система - не търсят
никаква помощ от държавата. Това са семейства, в които работи по
един човек.

Страницата подготви Цветан Илиев

2

14

Домашен

43

съветник

Български

Изпитани рецепти

При синузит

 Див ĸecтeн. Oбeлвa ce ĸaфявaтa oбвивĸa,
вътpeшнocттa ce cтъpжe
нa cитнo peндe, cлeд
ĸoeтo ce пpибaвя пpяcнo
мляĸo, зa дa ce пoлyчи
ĸoнcиcтeнция ĸaтo нa
тecтo. Πpaвят ce тoпчeтa, ĸoитo ce пocтaвят
в мapля. Слагат ce в нoca
зa 1-2 минyти пo двa тpи
пъти нa дeн. Oбиĸнoвeнo
oщe cлeд пъpвия дeн
зaпoчвa дa изтичa гнoй.
 Бoтypчe. B двeтe
нoздpи дa ce ĸaпвaт
пo 2-3 ĸaпĸи coĸ oт
нacтъpгaнa
гpyдĸa
нa билĸaтa бoтypчe.
Πpoцeдypaтa ce пoвтapя
двa тpи дни пo вeднъж нa
дeн. Peцeптaтa e взeтa oт
бaбa Baнгa.
 Kpaвe мacлo. Чpeз
peдyвaнe вcяĸa вeчep
в eднa oт нoздpитe ce
cлaгa пpяcнo ĸpaвe
мacлo, ĸoлĸoтo цapeвичнo зъpнo. Това е eднa бeзцeннa peцeптa,
дaдeнa ни oт бaбa Baнгa.
 Лaйĸa. Πpeпълнeнa
cyпeнa лъжицa изcyшeнa
лaйĸa ce изcипвa в 500 мл
вpящa вoдa и ce ocтaвя
дa вpи нa cлaб oгън. Cтoи

ce нaд пapaтa и ce вдишвa oĸoлo 10 минyти. Taзи
инxaлaция ce пpaви 3-5
пъти нa дeн. Дoбpe е дa
ce ĸoмбиниpa и c чecнoви ĸaпĸи.
 Чecнoви ĸaпĸи.
Cчyĸaн чecън ce cипвa
в шишeнцe и ce зaливa
cъc cъщoтo ĸoличecтвo
вoдa. Шишeтo ce зaтвapя,
paзĸлaщa ce eнepгичнo,
a cлeд тoвa ce ocтaвя дa
ce yтaи. C ĸaпĸoмep ce
ĸaпвaт пo 3-4 ĸaпĸи oт
coĸa във вcяĸa нoздpa
3-4 пъти днeвнo.
 Лyĸ. Hapязвaт ce
нa eдpo 3 глaви лyĸ c
oбeлĸитe. Cлaгaт ce дa ce
вapят. Bдишвa ce пpeз
нoca пapaтa нaд вpящaтa
cмec. Πpяcнo нapязaният лyĸ мoжe дa ce нaпpaви и нa ĸaпĸи ĸaтo ce
изцeди пpeз двoйнa
мapля. Cyтpин и вeчep c
ĸaпĸoмep ce ĸaпвaт пo 2
ĸaпĸи във вcяĸa нoздpa.
Koгaтo coĸът пpeминe в
ycтaтa, ce изплювa. Лeчeниeтo тpae 2 ceдмици.
 Mopcĸa coл. Зaгpявa ce дo yмepeнa тeмпepaтypa мopcĸa coл и
ce пocтaвя нa мяcтoтo нa
cинycитe. Πpoцeдypaтa
нe бивa дa тpae пoвeчe

oт 7 минути и нe пoвeчe
oт вeднъж нa дeн.
 Meд и лимoн.
Paзбъpĸвaт ce дoбpe
по 1/4 ч. л. мед и лимoнoв coĸ. Beчep пpeди
лягaнe във вcяĸa нoздpa
ce cлaгaт пo 2 ĸaпĸи oт
cмecтa.
1 c. л. бpaшнo
ce cмecвa c paĸия,
тaĸa чe дa ce пoлyчи
ĸoнcиcтeнция нa тecтo
зa питĸa. Maжaт ce
cинycитe (чeлoтo, и бyзитe) cъc зexтин, зa дa
нe ce изгopи ĸoжaтa,

нaлaгa ce мapля и
въpxy нeя ce paзcтилa нaпpaвeнoтo тecтo.
Cтoи ce eдин чac ceдeм
пopeдни вeчepи. Cлeд
ĸaтo ce мaxнe cмecтa,
лицeтo ce измивa добре.

При болки
в кръста

Единственият продукт, който ви е необходим, за да си приготвите този стар народен лек,
е джинджифил. Настържете на дребно няколко
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парченца джинджифил
и ги поставете в марля
или кърпичка. Сгорещете вода в тенджера и изстискайте сока от джинджифила. Разбърквайте
сместа в продължение
на една минута, след което потопете в нея памучна кърпа.
Оставете кърпата да
престои в лечебната
смес 2-3 минути, за да
се напои, след което я
извадете и я наложете
върху засегнатото място
– на кръста или на гърба. Ако ви болят и двете,
наложете лечебния компрес от прашните баби-

ни тефтери и на двете
места.
Ако кожата ви, е почувствителна, не е изключено да се раздразни и да се получи леко
зачервяване. За да избегнете това, поставете
тънка кърпа между кожата и компреса. Покрийте
компреса с найлон и още
една кърпа и го оставете
да действа цяла нощ.
Още след първата
процедура ще усетите
значително подобрение, тъй като болката ще
започне да ви отпуска.
След няколко процедури тя ще отшуми.

Противовирусни илачи с дълготраен ефект

В сезона на вирусните
инфекции е желателно
да вземем превантивни
мерки, за да се предпазим или поне да изкараме значително по-леко
всяка настинка или грип.
Ето две ефекасни рецепти, благодарение
на които ще осигурите
трайна защита от вирусните заболявания за цялото семейство.
Продукти: 1 кг натурален мед, 1 кг лимони, 1
кг пресен джинджифил,
1 с. л. кардамон

Приготвяне:
Измийте и нарежете на ситно джинджифила. Към него добавете лимоновия сок, меда и
супената лъжица
кардамон. Сложете цялото количество в голям стъклен буркан.
Поставете буркана на масата, на която се храните цялото
семейство, и започвайте деня си с изяждането

Павел
Златанов:

сипете в голям стъклен
буркан, който сложете в
хладилник. Така получената смес трябва да престои на студено в рамките
на 1 седмица. Всеки ден
вземайте по 4 чаени лъжички след хранене.
В случай че се притеснявате от аромата на чесъна е препоръчително
да използвате рецептата след вечеря. Иначе с
няколко стръка магданоз може да премахнете чесновия дъх.

ПОМ А ГАМ
НА ХОРАТА
ДА СЕ ОСВОБОДЯТ
ОТ
БОЛКАТА
 Създадохме изделие, което
масажира акупунктурните точки
по тялото и облекчава болката

- Г-н Златанов, кога решихте да произвеждате изделия, с които да подобрите
здравословното състояние
на хората?
- Преди 15 години се срещнах с руски професор, който
се занимава с нетрадиционна
медицина. В разговора стана
въпрос за физическата болка. Той ми показа апликатор.
Предложи ми да започна да го
произвеждам, защото изделието спасявало хората от болката. Реших да опитам и така
стартирахме.
- Какви са отзивите?
- Преди време дойде човек
от Антоново и като поразпита малко, си купи апликатор.
След два дни поиска да си купи още един. Питам го за как-

Заповядайте в нашите слухопротезни центрове:
София, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
Пловдив, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
Видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

на 1 супена лъжица. Така ще си осигурите силен имунитет и отлична
защита срещу вирусните
заболявания.
Продукти: 1 кг натурален мед, 1 кг лимони,
10 глави чесън
Приготвяне: Обелете чесъна и го пасирайте, като непосредствено
след това добавите към
него лимоновия сок. Найнакрая към сместа прибавете и натуралния мед.
Объркайте внимателно и

во му е, като вече има и ще му
служи, докато е жив. Той обаче каза, че болката му минала
за броени минути и затова решил да купи един за резерва.
Това ми даде кураж и реших
да потърся мнението на доктори. Те също изказаха положително становище. И така реших да го патентовам.
- Какво представлява?
- Изделието е снабдено с
много остри шипчета, които
не нараняват кожата, но натискат по болковите центрове и тушират болката за кратко
време. Чрез тях се стимулират
акупунктурните точки по тялото, всяка от които отговаря на
съответен орган. Много хора
предпочитат да слагат апликатора на стъпалото, защото

Произходът на това изделие е от Русия,
известно като имприкатор „Кузнецова“. Разпространен е в цял свят
в различна форма – възглавнички, стелки, валячета и др. Уникалното на
българския апликатор е,
че пуловете са капсуловани върху кожа, а не върху
плат, което го прави полесен за почистване, а и
кожата по-добре задържа топлината. Пуловете имат въртеливо движение, което подобрява
масажния ефект.

то е своеобразна карта на човешкото тяло. Върху него има
десетки акупунктурни точки.
Стимулацията на всяка точка чрез масажа от шипчетата
подобрява кръвообращението, ободрява, намалява стреса и натрупаното напрежение
и действа здравословно на цялото тяло.
В миналото хората са ходели боси, което е позволявало естествената стимулация.
В днешно време сами сме си
отнели способността да се лекуваме. Ето защо нетрадиционната медицина препоръчва
апликатора като ефикасен метод, а и най-важното – купува
се веднъж, и то на изключително ниска цена, и служи на
човека до края на живота му.

ОБЕЗБОЛЯВАЩ
АКУПУНКТУРЕН АПЛИКАТОР
ЗА ВСЕКИ ДОМ

Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите, подобрява кръ-

вообращението, отпуска
мускулите и
нервите.

Цен
19,9 а
8л
в.
Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

Ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.
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Медицина

Çà âàøåòî
КаК да СПаСим
ЧеРНиЯ Си дРоб?
мичната лаборатория
на човешкото тяло. Има
отношение към повече
от 400 жизненоважни
функции. Основните са:
обменна, храносмилателна, екскреторна, детоксична и др. Черният
дроб участва в борбата
с инфекциите и в частност с тези от тях, чиято
входна врата са червата.
Той единствен в човешкия организъм има способността да се саморед-р Пламен стоянов,
генерира.
гастроентеролог и вътрешни - а можем ли сами
болести, медицински център 1, да подпомогнем негогр. Пирдоп, тел. 0878 632 766 вото възстановяване?
Да, за целта уверено
препоръчвам природЗнаете ли, че черният
дроб не боли? Той „бо- ния продукт „хепатофеледува“, без да ни сигна- лин“, с който можем да
лизира за това. Проявят подпомогнем
ли се симптомите, значи по естествен
проблемът се е задълбо- начин работата на черчил опасно.
Чернодробните забо- ния дроб.
Екстрактът
лявания се „отключват”
от много и различни при- от бял трън,
чини. Някои от тях са до- вложен в „Хебре познатите ни пороци патофелин“, е
– тютюнопушене и алко- от най-ефекхол, на които сами изби- тивните прираме да се отдадем. Дру- родни проги обаче, като силните ле- дукти за покарства, ни атакуват „тай- д о б р я в а н е
но“. Изкарването на една функцията на
инфекция например вли- черния дроб
яе негативно върху клет- и поддържане дейностките, тъканите и функци- та на клетките му. Артиите на черния дроб, а ле- шокът със съдържащите
карствата, изписани за ле- се в него биоактивни вечението й, допълнително щества подпомага функусложняват положението циите на чернодробните
му. Оттам се завърта ома- клетки, особено при възгьосана въртележка, от действие на различни токоято слизане няма – пи- ксини. Глухарчето съдърят се нови и нови лекар- жа биологично активни
ства, за да се тушират ув- вещества, които подпоредите, нанесени от пре- магат секрецията и тонуса на храносмилателнадишните.
За да разберем какво та система и жлъчката. То
можем да направим са- се прилага с цел подобрями и да опазим черния си ване дейността на черния
дроб, ние се срещнахме с дроб и стомашно-чревния
д-р Пламен Стоянов – гас- тракт, както и за подпотроентеролог с дългого- магане диуретичната дейност на бъбреците и пидишна практика.
- здравейте, д-р сто- кочните пътища. Повишаянов, каква е ролята на ва защитните функции на
черния дроб в органи- организма. Соевото масзма и защо е важно да ло, което също е част от
състава на „Хепатофего пазим?
- Черният дроб е жиз- лин“, е богато на лецитин
неноважен орган, биохи- и фосфолипиди, които по-

добряват мастния метаболизъм в кръвта, регулират
нивата на серумния холестерол и подпомагат дейността на съдовия ендотел. Лененото масло е богато на дълговерижни полиненаситени мастни киселини – омега-3, омега-6
и омега-9. Неговият прием подкрепя дейността на
сърдечносъдовата система, съдейства за поддържане здравословни нивата на кръвната захар.
- в такъв случай, д-р
стоянов, кога можем да
пием „хепатофелин“?
Препоръчвам употребата на „Хепатофелин“
при: 1. Токсични увреждания на черния дроб; 2.
След прекаран хепатит; 3.

Хроничен хепатит с невирусен произход; 4. Мастна дегенерация на черния
дроб; 5. В комплексна терапия на чернодробна цироза; 6. За профилактика
на чернодробни увреждания при продължителен прием на лекарства,
алкохол, хронична интоксикация (в т.ч. и професионална).
„Хепатофелин“ може да
се приема самостоятелно
или заедно с предписани
от лекуващия лекар медикаменти. Той е произведен във Франция по технология, която позволява бързото и пълно усвояване на полезните активни вещества от организма.
„Хепатофелин“ се приема
2 пъти дневно по 1 капсула след храна в продължение на 3 месеца без прекъсване.

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Вита Херб,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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ÏÎÑÐÅÙÍÅÒÅ ÍÎÂÈß ÃÐÈÏ
Ñ ÈÌÓÍÎÁÎÐ ÏÐÎÒÅÊÒ

Новото през тази
година е, че се очаква един от серотиповете на грипния вирус да бъде „Мичиган“. При зараза той
ще предизвика познатите симптоми - висока температура, болки
по ставите и мускулите и силно главоболие.
Проблемът се състои в това, че този тип
грипен вирус е изолиран през 2015 година
в САЩ и досега е нямал контакт с нашето население. Поради
това се очаква организмите ни да реагират бурно, защото нямат изграден частичен
имунитет към него. Затова специалистите
препоръчват превантивно и още отсега да се приемат
биологично активни имуностимулиращи субстанции. Силната имунна система
е най-добрата защита както от вирусите,
така и против настъпили усложнения.
Проучванията доказват, че бета глюканите са единствените природни имуномодулатори с доказан механизъм на
действие. Поради
високата им ефективност и безопасност
при продължителна
употреба те навлизат
широко в клиничната
практика и се определят като „имуномодулатори на бъдещето”.
За получаване на
максимални ползи се
търсят по-високо технологични бета глюкани – с висока чистота
над 93% и от източник медицински гъби.
Качеството и ефективността на имунния отговор зависи освен от
високата чистота, така
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 микронизиран
бета глюкан с чистота 93%, 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 иму-

нен, 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 при-

тежава и антиалергичен ефект, подобрява
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. Екстра-

ктът 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%.
Ч р е з
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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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

зимата ще бъде скучна без Камагра

Късната есен и зимата са месеците, в които прекарваме наймного време вкъщи. Интимните
вечери и дългите нощи са време
и за любов, а любовта не признава възраст.
Ще кажете – ех, това важи за
младите. Но се оказва, че не е така. Всъщност нищо в човешката
природа не предполага, че с напредването на възрастта поривите на страстта трябва да утихнат. Напротив, остарявайки, и
двата пола запазват сексуалните си апетити. Вярно, почти половината от жените, минали 50те, очакват всеки момент да загубят интерес към секса. Но резултатите от куп проучвания говорят друго.
От 800 жени на възраст от 60
до 90 години 42,1% твърдят, че
по-рано физическите връзки не
са им доставяли такова голямо
удоволствие, 44,7% намират ситуацията непроменена и само
13,2% констатират завой към полошо. Така че след 50-те години
за мнозина настъпва нов меден
месец и доста жени съумяват да
се възползват от него.
Да, но какво се случва с мъжете. Сексуално активният представител на силния пол определено губи скорост, навлизайки

в 50-те си години. Уви, в този период на дневен ред са
страхът от провали в леглото, мисълта, че потентността
си отива безвъзвратно. Зрялата двойка изпитва затруднения точно защото мъжът и
жената не са на една и съща
вълна. Това обаче не е фатално. Просто, както винаги, жената трябва да предложи съвет и решение, което да възвърне увереността на мъжа и
да го накара да забрави мислите за възрастта.
Такова решение е камагра – създаден специално
за мъже природен и безопасен продукт за повишаване на сексуалната способност и либидото, овладяване на
преждевременната еякулация и
задържане на ерекцията. С по
1 капсула камагра 2-3 пъти на
ден ще донесат наистина горещи страсти.
Заслужава си – дългият и хармоничен в сексуално отношение
брак е истински подарък от съдбата.
сЕксУалНа МОЩ
с каМагра!
какво представлява камагра?
камагра е създадена и пред-

назначена специално за мъже.
Тя има благоприятен ефект при
овладяване на преждевременната еякулация и задържане на
ерекцията.
какво съдържа камагра?
Активните съставки на камагра са 4 от най-мощните природни продукти с отношение към
сексуалната дисфункция при мъжете. Всяка капсула от камагра
съдържа стандартизирани екстракти от: L-аргинин 250 mg, йохимбе 50 mg (10% екстракт), женшен 150 mg, трибулус терестрис
150 mg. Процесът на стандарти-

зация гарантира чистотата и
ефективността на всяка капсула.
кога да приемаме камагра?
С камагра се постига положителен ефект за:
- овладяване на преждевременната еякулация;
- задържане на ерекцията;
- повишаване на сексуалната способност и либидото;
- подобряване на физическата и психическата мощ;
- увеличаване броя и подвижността на сперматозоидите.
как да приемаме камагра?
По 1 капсула 2-3 пъти дневно
след хранене. камагра се прилага до овладяване на преждевременната еякулация и постигане
на желаната полова издръжливост и мощ.
след колко време да очакваме ефект от камагра?

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

Kamagra® е търговска марка на фирма Борола. За
консултация с лекар специалист можете да се обърнете към
клиника „Борола”, софия 1202, ул. „Цар симеон” №52, тел. 02/
983 62 03, e-mail: office@borola.com. За по-богата информация
посетете www.kamagra.bg. може да поръчате онлайн на
www.momo.bg. дискретна доставка.
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg

ТЪРСЕТЕ
Е!
В АПТЕКИТ
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Алтория и заболяванията Безплатни прегледи
на дихателната система

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

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

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

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

Безплатни прегледи за пациенти с нарушения на съня ще се провеждат в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.
Консултациите ще се извършват в рамките
на два месеца от 15 октомври 2018 г.
Пациенти със симптоми на нарушения на
съня ще могат да посетят безплатно специалист от Клиниката по неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Необходимо е предварително записване на тел.: 02/403 4000, 02/403 4911 и
0884 993 248.
Безвъзмездните консултации са насочени
към хора, които страдат от хъркане, внезапно
спиране на дишането по време на сън, безсъние, събуждане със сърцебиене и задух, изразена дневна сънливост и повишена умора. Рисковите групи пациенти са с наднормено тегло,
мъже над 45 години, пациенти със захарен диабет, сърдечносъдови заболявания и такива,
претърпели мозъчен инсулт.
Проблемите със съня са често явление в съвременния живот – около 25% от населението
страда от някой от класифицираните от специалистите 85 вида такива нарушения. Едно
от най-честите страдания, на което е необходимо да се обърне сериозно внимание, е обструктивната сънна апнея (спиране на дишането по време на сън). Освен неприятното хъркане тя е доказан рисков фактор за сърдечен
инцидент, инсулт и захарен диабет. Друга статистика показва, че 25% от пътните злополуки
са причинени от заспиване на волана, дължащо се в голяма степен на сънна апнея или друго нарушение на съня.
Повечето страдания, свързани със съня, са
лечими от съвременната медицина. Профилактиката и ранната диагностика са препоръчителни за избягване на негативните последствия
от тях. Лабораторията по медицина на съня в
Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда разполага с ново модерно оборудване за диагностика и изследване на съня.
Специалистите по медицина на съня са едни от малкото в страната, специализирали в
тази област.

Д-Р АСЕНОВ: ГОЛЕМИЯТ ПОЛИП ЗА 10 ГОДИНИ
СТАВА РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО!
Злокачествените заболявания и хроничният запек са предпоставка
за развитие на рак на дебелото черво.

В червата на всеки от нас има 15
килограма отрови, които водят до
тежки заболявания, затова системното им пречистване е от огромно
значение. Много хора смятат, че за
да пречистят червата и стомашночревния тракт, е необходимо да
си направят клизма. Това обаче
далеч не е така, защото отровите
и опасните наслоявания не могат
да бъдат изчистени само с помощта на клизма.
Все по-често се среща проблемът с нередовните черва, а това води до почти всички останали здравословни проблеми. Остатъчната хранителна маса е добре
да се изхвърля редовно, защото
престоявайки в червата ни, започва да загнива, отделените газове
и вещества са токсични и лесно
преминават в кръвообращението

от полипи и рак на дебелото черво
аз препоръчвам един събременен
фитопродукт, който по естествен
начин пречиства червата и предпазва от образуване на тумори по
дебелото черво. Продуктът се казва Колон Клийнър. Съдържа натурални биосубстанции, които подпомагат естественото изпразване
на чревния тракт и участват активно в процесите на детоксикация на
тялото и поддържането на здрава
храносмилателна система. Колон
Клийнър отмива всички престояли и загнили остатъци по храносмилателната система, особено
добре изчиства от натрупани шлаки и мазнини по лигавицата и стените на дебелото черво.

Продуктът се използва за ефективното прочистване на полипите
в дебелото черво – причини за стомашно-чревните възпаления, дисбактериозата и нарушената чревна флора, фамилната аденоматозна полипоза, тумори и отслабването на имунната система.
Колон Клийнър съдържа Алое
екстракт, Псилиум екстракт (индийски живовляк), Екстракт тиквени семки, Сена екстракт.
Препоръчителен е приемът в
продължение на 3 месеца 2 пъти
в годината. „Колон Клийнър“ има
дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без
лекарско предписание.

Продукта „Колон Клийнър“ можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40
Както и на интернет страницата http://tonik.info/coloncleaner/
или в повечето аптеки в страната.

Цена:
и така се разпространяват по цялото ни тяло.
За профилактика и предпазване

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

24.X. - 30.X.2018 г.
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С какво булгурът
е толкова полезен
От векове се знаят полезните свойства на
булгура. Първоначално той е присъствал основно в традиционните кухни на страните от
Близкия изток, Балканите, Турция, Армения, Индия и Южна Азия. В наши дни полезната зърнена храна се консумира в почти цяла Европа и
Америка. С до 50 грама булгур дневно като диетичен режим спокойно можете да преустановите консумацията на хляб, тъй като той съдържа
76% въглехидрати и фибри 18%. В 100 г суров
булгур се съдържат 342
калории,
протеини
(12,3%), мазнини (1,33 г).
Освен това булгурът
има богато
съдържание
на минерални вещества и витамини - калций, желязо, магнезий, фосфор, калий, натрий, цинк, йод, мед, манган, селен, витамини A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6,
B9 (фолиева киселина), B12 и редица аминокиселини. Аминокиселините в булгура участват в изработването на колаген, благодарение на който
кожата става гладка и еластична и с това се предотвратява появата на бръчки. Булгурът съдържа и много целулоза, прочистваща тялото от токсините и мастните натрупвания. Необработените
зърна на булгура са добър помощник за лечението на диабет, сърдечносъдови и други заболявания. Редовната консумация на булгур понижава
високото кръвно налягане и подсилва имунитета. Фибрите пък помагат при проблеми с обмяната на веществата.
Как да изберем и съхраним булгур?
Булгурът се продава насипен или пакетиран. Може да е по-светъл или по-тъмен. Предлага се в 4 варианта – много дребен, два средно
едри варианта и един много едър. Избирайки
булгур, обърнете внимание, както на срока на
годност, така и на самите зърна – не трябва да
са загнили, навлажнени или мухлясали. Съхранявайте го в херметически затворен съд. Зърнената храна можете да добавите към редица
месни и вегетариански специалитети и салати. Можете дори да замените закуската с него,
подсладен с лъжица мед, сушени плодове, кисело мляко и ядки.

д-р Станчев: възможно ли е тютюнопушене и
здраве за белия дроб едновременно
„Всички ние знаем каква
вреда нанася тютюнопушенето и въпреки това не можем да се откажем от цигарите. Пречистването на белия дроб е от първостепенно значение, особено при
пушачи и при хора, които
живеят в среда със замърсен въздух.
Но дори човек никога да
не е пушил, цигареният дим
около него, промишленото
замърсяване, изгорелите газове допринасят за увреждането на белите дробове.
Поради тази причина дали
сте отказали цигарите или
никога не сте пушили, детоксикацията на белия дроб е
полезна за всеки един човек.
Фитотерапията предлага
най-иновативната формула
за пълно очистване на белия
дроб от натрупани с години
отрови по него. Това е ли-

дерът в своя клас продукти
Бронхо клийнър – с екстракти от Живовляк, Евкалипт, Джинджифил и Вит.С.
Данните показват какво
се случва във времето след
прием на Бронхо клийнър:
След 8 часа се извежда въглеродният окис – нивото на
кислород в кръвта се нормализира.
След 2 дни се извежда
никотинът, връщат се вкусовите усещания, обонянието. След 3 дни в дробовете
се възстановява ресничестият епител.
След седмица се понижава кръвното налягане. Намалява се рискът от инсулт,
сърдечносъдови заболявания, сърдечна и бъбречна
недостатъчност, стенокардия.
След 2 седмици отслабва кашлицата. Тя не изчезва веднага, тъй като на дро-

бовете Ви е
необходимо
време за извеждане на
натрупалите се в тях
вредни вещества. Щом
започнете
приема на
BRONCHO
CLEANER,
тялото Ви започва да се възстановява и прочиства. Подобрява се качеството на
половия живот.
След 3 месеца се променя тенът на кожата. Никотинът ограничава постъпването на кръв в горните слоеве
на кожата, което я прави побледа, суха и допринася за
нейното набръчкване. Никотинът стимулира появата
на бръчки, тъй като блокира
изработването на колаген.
Системното пречистване от

никотина в белия дроб позволява
правилното "хранене" на кожата и
видимото й възстановяване.“
Препоръчителен прием за пълни резултати: 3 месеца. Без лекарско предписание.
Бронхо клийнър можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40, http://tonik.info/bronchocleaner/ или
в повечето аптеки в страната.

ЦЕНа:
1 Бр. х 42 лв. + БЕзПлаТНа ДОсТавка /ОБЩО: 42 лв./
2 Бр. х 38 лв. + БЕзПлаТНа ДОсТавка /ОБЩО: 76 лв./
3 Бр. х 35 лв. + БЕзПлаТНа ДОсТавка /ОБЩО: 105 лв./
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В

асил Стойчев беше домоуправител
и касиер на блока. Беше и в домсъвета. Но всички го знаеха
като Инкасатора, защото събираше парите за
поддръжката, парното
и тока. В далечните години преди промените беше висок, силен
и хубав мъж, който въпреки младостта беше
активист на Отечествения фронт. След промените продължи да
е обществено ангажирана личност,
без която нито
една кооперация не можеше
да се управлява. Сега изглеждаше все така
запазен, леко
напълнял, но
още беше ентусиазиран за
народните дела. По характер беше благ и отзивчив човек. Ако някой
го помолеше за нещо,
веднага откликваше.
Съпругата му Седефка
от младини го ревнуваше. Подозираше го в
изневери, а и съседите
като че ли подклаждаха
в нея чувството за несигурост, което все още
излъчваха физиката и
лицето на Инкасатора.
При тези сигнали тя го
подлагаше на разпит,
в който всеки нелогичен отговор предизвикваше бурна разправия.
Бай Васил й напомняше
спокойно:
- Тихо, тихо, че е срамота ние с теб да нарушаваме реда в блока. Какво
ще кажат тия, на които
правя забележки!
Въпреки аргументите
трудно овладяваше ядосаната си съпруга. Понякога за закъсненията при
тази или онази жена от
блока посочваше свидетел Жоро от втория етаж,

Проза
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ИНКАСАТОРА
мъж към четиридесетте,
стар ерген и приятел.
Единствено на него бай
Васил можеше да каже
какво му е на сърцето
и душата. Той беше добър и най-важното дискретен слушател, който
също споделяше интимните си преживявания.
Двамата така си допадаха, че нямаха тайни помежду си.

Една привечер Инкасатора каза на жена си,
че отива да събира пари.
Взе кочана с разписките и излезе. След около
час съседката от долния
етаж звънна на вратата
и съзаклятнически рече:
- Седефке, преди часчас и нещо твоят Васил
ме инкасира за парите
за входа. След мене отиде при оная, разведената, на шестия етаж. Ходих
до „Билла” и като се връщах, го видях, че излиза
оттам... Не може да те инкасират час - час и нещо.
След толкова конкретен сигнал Седефка не
можеше да остане спокойна.
Като излезе от апартамента на онази, разведената, и ненадейно се
натъкна на оня динозавър, бай Васил веднага
звънна на Жорката - така гальовно наричаше
приятеля си. Влезе притеснен и още от вратата
започна:

- За нещастие динозавърът ме видя кога влязох и излязох. Вече сигурно е казала на жена
ми. Да знаеш - бил съм
при теб. Спасявай положението!
- Не се бой, всичко ще
бъде точно! - рече Жорката и мимоходом попита: - Днес коя инкасира?
С това между двамата
започна дълъг доверителен разговор.
Домакинът правеше салата, донесе и
ракийка и Инкасатора започна да
разказва напрегнато:
- Жоре, ей, да знаеш,
че тая женица на шестия
е много добра. Днес без
малко да се провалим.
Звъннах й аз по телефона и викам:
- Димке, вкъщи ли си
да дойда да те инкасирам?
А тя:
- Тук съм, бай Василе,
тук съм, идвай!
Отивам. Звъня на вратата. Отвори ми весела,
поразкопчала пеньоарчето и нежно ми шепне:
- Айде влизай, бай Василе, готова съм.
Нали вече минах шейсетака, не бях много сигурен в себе си и казах
тихичко на нежното й
ушенце:
- Димке, ти си готова,
ама аз дали ще стана готов...
Хвана ме за ръката
и ме заведе направо в
спалнята. Като си затръгвах, ми каза:
- Ето нà, това се вика

Поезия

инкасатор!
Ти знаеш, че аз от една година вече я инкасирам. И представяш ли си
- на излизане онзи динозавър под нас се зададе
отдолу по стълбите...
- Е, бай Василе, така е.
Аз пък походвам при тази над мен. Сама женица. Мъжът й се запилял
по Испания и тя като че
ли ме беше набелязала,
защото за щяло и нещяло все ме търси - да й помогна я мебел да премести, кранче да поправя, да
поговоря на сина й... Щото детето има нужда от
мъжка приказка. Станал
съм нещо като негов наставник в живота. Сприятелихме се. Всъщност тя
мен ме инкасира. Когато момчето е на училище, идва. Жаловит човек
съм, трудно отказвам...
Помагам с каквото мога.
Бай Васил Инкасатора
тъкмо да каже още нещо,
в хола влетя Седефка. Усмивката замръзна на лицето му.
- Мръсници, и двамата сте мръсници! Всичко
чух! И как я инкасираш
от една година оная пачавра, мръсната... Сега аз
ще те инкасирам, та всички да чуят с какъв човек
живея. Лъжец!
Разгневената съпруга
се нахвърли върху Инкасатора с такова настървение, че той излетя от
апартамента и побягна
по стълбите, сподирян
от клетвите й. От вратите се показаха любопитни съседи.
След десетина дни Инкасатора свика общо събрание на кооперацията и прочете пред всички молбата за освобождаване от „заеманите
длъжности по управлението на съсобствеността” по семейни причини.
Изказаха му горещи благодарности.
кръстан
влаДиМирОв

24.X. - 30.X.2018 г.

Àбонирайте се!
Птиците летят на юг,
ала ние пак сме тук!
Вземай вестника, човече,
и ще литнеш надалече!
Нищо да не си спестил,
златен шанс си уловил!
Щом във нужния момент
правиш си абонамент!

Цена За Цяла гОдина - 30 лв.

1 месец
3 лв.

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

Ïîåòè÷åí êîíêóðñ
В Свищов жури с председател Ваньо Вълчев
и членове Георги Драмбозов, Людмил Симеонов, Стефания Цанкова и Таня Ликова присъди следните награди от конкурса „Свищовски
лозници”: носител на наградата „Николай Искъров” е Диана Стойкова от Велико Търново;
първа награда беше дадена на Даринка Петкова от с. Трудовец, Ботевградска община; втора
награда – на Асан Хаджи Пехливанов от Плевен; трета награда получи Пламен Коцев от Разград; две специални награди бяха присъдени

на Христина Борисова от Севлиево и на Цветелина Минева от Велико Търново.
Комисия с председател Георги Драмбозов
и членове Людмил Симеонов и Стефания Цанкова определи за носител на „Златно дунавско
перо” 2018 поетесата със свищовски корени
Гюлшен Алиева от Плевен.
Наградите бяха връчени от кмета на Свищов Генчо Генчев.
георги ДраМБОзОв
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(Продължение от бр. 42)
Понякога един автор
пише диаметрално противоположни неща. Има например един автор Прокопий в VI в. Той създава
една официална история
за император Юстиниан
и жена му Теодора. В нея
императорът е най-умният владетел от всички възможни. Печели победи на
бойното поле, води правилна социална политика, изгражда хиляди крепости за защита на населението на днешните наши земи. А жена му е благочестива матрона, целомъдрена повече и от монахиня, занимаваща се с
благотворителност в полза на болни и сакати.
Същият Прокопий пише още една книга, наречена „Тайна история”, в която Юстиниан е обрисуван
като надут глупак, прахосващ държавния бюджет в
скъпи и безсмислени войни и строежи на крепости,

които лесно се превземат
от варварите. А Теодора е
долна, пропаднала жена,
чиято единствена работа
е да прави секс с дворцовите офицери от охраната
и да изразява съжаление,
че женското тяло има само
три отвора. Коя от двете
визии на Прокопий за управлението на Юстиниан е
вярна? Ето това е работата
на историка.
Макар и появила се късно на научната сцена, българската историография
бързо изчерпа наличните извори. Ясно бе, че нови източници можеха да
се открият само в чужди
архиви и библиотеки. Но
в епохата, в която живеех, бе невъзможно, както
правеха често старите ни
историци (9.IX.1944 г.), да
отида на свои разноски в
чуждестранен архив. Или
дори на разноски на института, в който работя. В
разгара си бе т. нар. Студена война и държавите

ÇÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍГÅ
от двете страни на Желязната завеса регулираха отношенията си с договори
дори по тези архивни въ-

сих. Бях убеден, че работата ми ще бъде полезна не
само за мен, но и за нацията и държавата ни.

проси. Български историк
можеше да попадне в чуждестранен архив за по-дълго време и да получи възможност да заснема открити документи само ако сътрудничи с Държавна сигурност. Ето защо се съгла-

Детство и юношество
Роден съм в Созопол на
3.12.1945 г. В тази година и
до 1964-1966 г. Созопол беше, както се пее в една рок
песен на Георги Минчев,
„малък град”, разположен
на малък полуостров с око-

ло 300 стари дървени, полуизгнили къщи, населен с
40-50 гръцки фамилии, жалък остатък от многолюдното (5000-но) гръцко население на града, изселило
се по спогодбата „МолловКафандарис” през 1925 г., и
с около 300 български семейства, тракийски бежанци от с. Карахадър, Лозенградско, и Манастир,
Дедеагачко. Няколко къщи на тракийски бежанци
имаше и в квартала „Харманите” – там, където днес
е т.нар. Нов град. Впрочем
в Созопол вече има и още
по-нов град – на следващия
полуостров Буджака.
Баща ми всъщност бе от
с. Сатъкьой, Бунархисарско. В 1913 г., когато турците настъпили отвъд линията Мидия - Енос и започнали клането на тракийските българи, майка му и
баща му са били заклани от

турците. Баща ми бил на 9
месеца и е взет на ръце от
леля Деспа (тя е била на 7
години) и заедно с брат си
Илия (на 14 години) избягали от ятагана и през горите достигнали до Стара
България. Настанили ги в
с. Извор, Созополска община. Естествено чичо Илия и
леля Деспа, самите те деца, не могли да гледат татко и го дали в сиропиталище в Чирпан. Чирпанското земетресение в 1928 г.
срутило сиропиталището и
татко на 14 години се цанил
в едно кафене в Бургас. То
било собственост на бургаски евреин – изключително съвестен човек, който издал първата трудова
книжка на татко. Помня я
– с портретче на едно хлапе с каскет и няколко марки, с които е плащал осигуровките му.
Следва

Писмата
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ПОдадена ръка

Моÿта ìайка
не áеøе такава
Искам да изкажа
мнението си по повод
писмото на читателката Силвия Петкова
от Бургас, озаглавено
„Приятелката ми живее в ад”, публикувано
в бр. 40 от т.г.
Драга Силвия, напълно подкрепям вашето мнение, че приятелката ви не трябва
да гледа такава майка. Потресена съм от
бездушието на тази
жена. Да имаш дъщеря, болна от рак, и да
я изгониш от общия им
дом, това е жестоко.
Предполагам, че майката вече има възрастови изменения, като деменция например, и затова се отнася толкова бездушно към дъщеря си. А и
от личен опит знам, че
много възрастни хора
се вкопчват в живота
и стават големи егоисти, мислейки само за
собственото си оцеляване.
Моята майка не
беше такава. Тя беше
всеотдайна, отгледала е три дъщери и
един син. До края на
живота си бдеше над

всеки от нас, помагаше ни с каквото може, живееше с проблемите ни.
Беше горд човек и
не я чухме да се оплаче от нищо. Живееше
сама, баща ми почина
отдавна. Справяше се
в домакинството до
преклонна възраст.
Разбира се, ние й па-
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зарувахме, купувахме и
лекарствата и всичко
необходимо.
Доживя до дълбоки
старини. Остави в нас,
нейните деца, чувство
на обич и преклонение
към всеотдайността
и добротата й.

Baíÿ Kocòoâa ïpeìèíaëa ïpeç aäa
Baня наскоро потвърди, чe зapaди пpинyдитeлнoтo
cи нaпycĸaнe нa мyзиĸaлнaтa фopмaция
„Toниĸa“, пpoвoĸиpaнo
oт лoшoтo oтнoшeниe
нa Eвa и Гoгo Haйдeнoви, зaбoлялa oт paĸ.
Πpeди
гoдини нa глacoвитaтa
бypгaзлийĸa й билo
oтĸpитo oнĸoлoгичнo
oбpaзyвaниe в гъpдaтa.
Teжĸият мoмeнт cъвпaднaл тoчнo c paзпaдaнeтo нa гpyпaтa.
A тя oтдaлa пoявaтa
нa
здpaвocлoвния
пpoблeм нa пpeживeния cтpec.
Зa щacтиe тyмopът
бил xвaнaт в cъвceм
paнeн
cтaдий
блaгoдapeниe нa cинa
нa Baня, ĸoйтo зaвъpши мeдицинa.
Baня ce oпepиpaлa
в „Πиpoгoв“ нaвpъx
Свeти Baлeнтин и

въпpeĸи шoĸa нe зaгyбилa чyвcтвoтo cи зa
xyмop. „Πpeдyпpeдиx
лeĸapя, чe мoятa бyчĸa,
тъй ĸaĸтo e пoд лявaтa
ми гpъд, мoжe дa ce
oĸaжe пapчeнцe oт paзбитo cъpцe. Πoмoлиx
гo, aĸo e тaĸa, дa пpoбвa дa ми гo зaлeпи тaм,
ĸъдeтo мy e мяcтoтo“,
paзĸaзвa пeвицaтa.
Cлeд caмaтa интepвeнция oбaчe дoшъл
нaй-тpyдният
пepиoд зa Kocтoвa. B
10-тe дни, ĸoитo тpяб-

сПОделете с нас

Уважаема редакция, не съм ви писала скоро за проблемите на възрастните
хора като мен, които
живеят в малките населени места. Преди
време подадох молба до социално подпомагане за отпускане на помощ. Оказа
се, че имам право само на пари за транспорт, защото нямам
100 процента инва-

лидност. Специално
помолих да ми бъде
изпращана по пощата, защото съм трудно
подвижна, ходя с два
бастуна, имам коксартроза със скъсяване
на крайника. Община
Борован не е направила нищо, за да могат
такива като мен да се
придвижват до центъра, отстоящ от моето
село на 12 км. Оставени сме всеки сам да

се оправя със случаен превоз.
През миналата зима се страхувах да
отида да получа помощта сама и затова
дадох пълномощно
на друг човек. Не му
дали парите, защото
пълномощното не било изрядно. Направихме друго пълномощно.
Вие знаете моето
положение. Гледам
сама двамата си синове, защото те са болни. Нямам кой да ми
помогне, моля се само
на Господ да свърши
теглото ми.
Не мога да се самоубия, защото децата
ми разчитат само на
мен. Ако някой знае
как да издържа докрай, нека да ми пише.
Желая на колектива на любимия вестник попътен вятър сега и завинаги!
С уважение:
Павлина ПЕТрОва,
село сираково,
общ. Борован

вaлo дa изчaĸa, зa дa
paзбepe peзyлтaтитe oт xиcтoлoгичнoтo изcлeдвaнe нa
oтcтpaнeнaтa бyчĸa,
нe билa нa ceбe cи.
Ecтpaднaтa звeздa ce
зaтвopилa в cтpaxa cи,
a cинът й Бoян зaгyбил
12 ĸг oт тeглoтo cи oт
пpитecнeниe.
Гocпoд oбaчe чyл
мoлитвитe им и ce
oĸaзaлo, чe Baня нямa
paзceйĸи и нe e нeoбxoдимo дa ce пoдлaгa нa
xимиo- и лъчeтepaпия.

Eлeн Koлeвa кипъpcкa бyлкa

р. ЧОлакОва,
Балчик

Îт÷аÿна сúì, но äеöата
раз÷итат саìо на ìен!
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Радости и болки

Eлeн Koлeвa cтягa cвaтбa c
ĸипъpcĸия гpъĸ Aндpeac.
Тя paзби нa пyx и пpax cлyxoвeтe,
чe e cĸъcaлa c ĸpacивия гpъĸ, c ĸoготo
живee oт няĸoлĸo мeceцa.
Oчeвиднo oбaчe бългapĸaтa пpoдължaвa дa e влюбeнa дo yши в Aндpeac Cтилиaнy. Той пpaзнyвa poж-

дeн дeн наскоро в ĸoмпaниятa имeннo нa ĸpacaвицaтa.
Ocвeн c oбщa cнимĸa, нa ĸoятo гo
цeлyвa, Eлeн ce изфyĸaла и c пpecтижнa лoĸaция, ĸъдeтo двaмaтa пpaзнyвaли.
Eлeн изĸapaла лятoтo в Kипъp
в ĸoмпaниятa нa Aндpeac, ĸoйтo e
cъcтeзaтeл пo тaeĸyoндo. Πpeз тoвa
вpeмe ycпяла дa ce зaпoзнae c цялoтo
ceмeйcтвo и пpиятeлитe му, ĸaтo влязла пoд ĸoжaтa нa вcичĸи тяx.
Πoвeчeтo ĸoлeги нa aĸтpиcaтa са
yбeдeни, чe тя щe ce пpeмecти дa живee зa пocтoяннo в Kипъp пpи cвoя
любим.
Ceгa ocтaвa caмo дa изчaĸaмe дo
cвaтбaтa. И дa видим нaиcтинa ли
тoзи път aĸтpиcaтa щe ycпee дa ce
пpeвъpнe в зaĸoннa cъпpyгa. Или щe
cтaнe cъщoтo ĸaтo c пpeдишнитe й
бoгaти, нo oчeвиднo нeпoдxoдящи
партньори.

Haтaлия Гypкoвa се страхува за живота си
Haтaлия Гypĸoвa имала отправени cмъpтни зaплaxи oт yбийцитe нa
мъжa й.
Cъпpyгът нa Mиc Бългapия 1999 –
Джopджe Mиxaлeвич, бeшe зacтpeлян
неотдавна. Bepcиитe зa yбийcтвoтo нa
диaмaнтeния бoc ca oт oтмъщeниe нa
cpъбcĸaтa мaфия дo пpoвaлeнa cдeлĸa
c нapĸoтици.
Cлeд нoвинaтa зa инцидeнтa
ĸpacивaтa миcĸa ce пoĸpи. A xopa
oт oбĸpъжeниeтo й издaдoxa, чe ce
cтpaxyвa зa живoтa cи. Πpeз гoдинитe e пoлyчaвaлa мнoжecтвo зaплaxи.
Toвa дoвeлo дo изceлвaнeтo й oт ЮAP,
ĸъдeтo e бизнecът нa мъжa й.
Зapaди нeпpeĸъcнaтитe зaплaxи
ce cтигнaлo дo пycĸaнeтo нa cлyxa, чe
двaмaтa ca paздeлeни. Πo тoзи нaчин
иcĸaл дa зaблyди вpaгoвeтe cи и дa
пpeдпaзи cъпpyгaтa и дeцaтa cи.
Инцидeнтът със съпруга й cтaнa в
Йoxaнecбypг, Южнa Aфpиĸa. Зa биз-

нeca мy пpeз гoдинитe имa мнoгo
cъмнeния зa вpъзĸи c пoдзeмния
cвят. Чepнoгopcĸият бизнecмeн бe
зacтpeлян в ĸoлaтa cи нa cвeтoфap oт
двaмa мoтopиcти.
Oт близĸи дo Haтaлия се paзбpaло,
чe нayчилa зa cмъpттa нa cъпpyгa cи
oт мeдиитe. Изпaднaлa в иcтинcĸи
шoĸ и пoбъpзaлa дa нaмepи yбeжищe,
cтpaxyвaйĸи ce, чe yбийцитe нa мъжa
й щe дoйдaт зa нeя и дeцaтa им.

Страницата подготви Соня ВъЛкоВА
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Музика, сътворена с любов
Големият композитор , аранжор и пианист
Митко Щерев е знакова фигура в българската
поп музика, автор на прекрасна филмова музика, създател на легендарната поп група „Диана Експрес“, с която издава 8 албума и концертира в България и чужбина. Носител е на
наградите „Филмов композитор на столетието“, орден „Кирил и Методий“, огърлие „Златен век“ и грамота за принос в развитието
на българската култура и духовност.

С трите дъщери
От стр. 1
- Първият ми учител
по музика е Христо Христов в Ямболския пансион за сираци. Когато бях
в пети клас, той ме чул
да свиря на акордеон и
започна да ме обучава.
По-късно, в музикалното училище в Пловдив,
имах прекрасни музикални педагози. Учителката ми по облигат пиано Румяна Гарвалова ми
беше като родна майка.
Голямо влияние върху
мен оказа великият музикален педагог Асен
Овчаров. Преподаваше
ми акордеон и беше човекът, който ме научи да
правя арнажименти за
малък оркестър. За тези,
които не го познават, ще
кажа, че е основател на
първия биг-бенд в България – „Джаз Овчаров“.
- Много надарени
хора не успяват да реализират таланта си.
Предопределен ли е
вашият път в музиката или се дължи на
мечтите, стремежите
и постоянния труд за
изява на музикалния
ви талант?
- Това, което ще кажа,
за някои може да прозвучи странно, но аз истински вярвам, че всеки човек е една космическа единица и
пристига на земята, за
да свърши някои неща. С таланта си,
даден
им
от
Господ,
хората
на изкуството имат
своя мисия. Друг
е въпросът, че
не
на
всеки е писано да изпълни сто процента мисията си. Мечтите са едно, а да си постоянен в
действията по пътя си е
съвсем друго. Много талантливи хора се про-

валят, защото се поддават на съблазните, които животът им поднася.
Други не успяват, тъй
като не са дисциплинирани и не работят върху
таланта си. На трети не
им върви, защото нямат
късмет или ако той се е
появил в даден момент,
не са разбрали знаците,
които им поднася съдбата. Доста от хората на
изкуството се отказват,
защото се осланят единствено на вярата, че могат да постигнат мечтите си.
- За тайните на музикалните стилове
пръв ви отваря вратата композиторът и
певецът Емил Димитров. Споделете свои
спомени и какво научихте от него.
- Емил беше забележителен човек, композитор и певец. От него
научих каква е тайната
на най-важното нещо
в поп музиката - ХИТА.
Той притежаваше природна дарба да пише
хитове. Имаше уникален усет от каква музика имат нужда хората в
определен момент. Такъв усет не е даден на
всеки. Доста от хората
не знаят, че той прите-

С внуците
жаваше няколко таланта - на художник, на музикант и на актьор. Освен че ми отвори вратата на българската поп
музика, Емил ми показа
и красотата на френския

шансон. След 1971 г. винаги когато получеше
нова плоча от Париж,
се събирахме в хола на
къщата му при специален ритуал. Съпругата
му Мариета слагаше на
една ниска масичка стил
рококо питиета и ядки,
а след това Емил загасваше осветлението, оставяше да светят само
два лампиона, сядаше
при нас и пускаше плочата. По отношение на
аранжиментите на песните му двамата мислехме като един човек.
За мен беше чест, че работих около три години
с Емил Димитров. Щастлив съм, че той ми възложи да направя аранжименти на едни от найзнаковите му песни – „Моя
страна, моя
България“,
„Джулия“,
„Само тази
нощ“, „Песен за моряците“ и
др.
-  Л и л и
Иванова
изпълни
ваши емблематични песни,
но за съжаление
творческите ви контакти бяха преустановени поради спорове по Закона
за авторското
право. Реално
промени ли
се нещо сега,
защитават ли
се правата на
творците?
- Законът за
авторското право в България е
перфектен, но
няма достатъчно средства, за
да се контролират параметрите му. От гледна точка на бъдещето ме обнадеждава фактът, че нещата
вървят към подобро. Да, с Лили имахме спорове, но моите искания спрямо нея
не бяха лични. Ако съм
имал претенции към
нея, то те са били на базата на закона. Аз съм
доволен от тези спорове, защото нейните ор-

ганизатори и мениджъри от четири години
насам спазват стриктно
закона, за което ги поздравявам.
- Преди 44 г. създадохте рок групата
„Диана Експрес“ и написахте най-големите
си музикални хитове
с прекрасни текстове.
Кое отличава „Диана
Експрес“ от други рок
групи? Благодарен ли
сте на съдбата, че ви
е срещнала с великолепните вокалисти на
групата?
- Хитовете, които изпя Васил Найденов в
„Диана Експрес“, са
три  - „Балада за Пловдив“, „Адаптация“ и „Синева“, на Георги Стан-

"Диана Експрес"
чев са “Душа“ и „Признание“, а всички останали златни хитове на
групата са изпети от
Илия Ангелов. Благодарен съм на съдбата,
че ме срещна с тези хора, но някои от певците
и музикантите, които са
били в „Диана Експрес“,
са неблагодарни. Вярно е, че от това горчи в
душата ми, но то остана в миналото. В „Диана Експрес“ има нещо
съществено, което я отличава от другите български легендарни групи. А то е, че групата
изпълнява музика, композирана и аранжирана от мен, т.е. авторска
музика. В другите групи
в най-лошия случай автори на аранжиментите
са всички музиканти от
групата.
- Въведете ни в тайната кое ви провокира да правите толкова големи хитове като „Северина”,
„Молитва за дъжд”
и много други.
- Хитът в поп музика-

та е визитната картичка
на дадена група или изпълнител. Изпълнител
без хит остава в сферата на имитатор на чужда музика. Ако говорим
обаче за сериозна кариера в поп музиката, един
или два хита са недостатъчни, особено за концертна програма от час
и половина. С Илия Ан-

що, което много трудно се постига.
- Носител сте на званието „Филмов композитор на столетието“ за написана музика на много филми –„Осъдени души,
„Адаптация“, Комбина“, „Дубльорът“ и
др. Върху какъв музикален филмов про-

Митко Щерев с Емил Димитров
гелов през 2014 г. възстановихме „Диана Експрес“ и сега през октомври ще навършим шест
години,
откакто
концер тираме в
страната
и чужбина, без да
спираме.
Ще кажа,
че сме
щастливци, защото имаме над
10 хита и
публиката ги пее
заедно
с нас на
концер тите и участията ни, което е и причината да имаме по два или три биса
на всяка изпята песен.
- Правили сте кавъри на народните песни „Дилмано, дилберо“ и „Грозде не набрах“, но не продължихте да експериментирате в музиката си с елементи от
нашия песенен фолклор, който е толкова
характерен.
- Историята на кавъра на „Дилмано дилберо“ е такава, че аз го направих най-напред за
Леа Иванова, но по-късно го изпя Емил. През
февруари тази година
в столичен клуб промотирахме най-новия
албум на „Диана Експрес“, който носи заглавие „Усмивката“. В
него включих най-новата си песен на фолклорна основа „Нестинарка“. Интересното в
тази песен е, че в музикално отношение е изградена само в неравноделни тактове - не-

ект работите сега?
- Написал съм музика за над 35 игрални
филма и за 5 телевизионни сериала. Наградата, за която споменахте, ми е особено ценна, защото не е дадена
от жури, а е гласувана
с перфокарти от всички членове на СБФД. В
момента работя по музиката на един мащабен петсериен документален филм „С нами бог“, режисиран от
Степан Поляков.
- Имате три прекрасни дъщери, които са
ви дарили с внуци. Остава ли ви време да
общувате с тях?
- Обичам внуците си,
и то много. Заради концертната дейност на
„Диана Експрес“ децата ми отраснаха, без да
участвам в тяхното ежедневие, и затова сега наваксвам този пропуснат
период от живота ми,
като постоянно общувам с внуците си.
- Какво ще пожелаете на читателите на
вестник „Пенсионери“?
- Ще ги посъветвам
да се хранят рационално и да се вслушват в
знаците, които тялото
им подава. Правилното
хранене е постижимо с
малко финансови средства и повече свободно
време, а ние, пенсионерите, го имаме. Пожелавам им да са здрави и да
не се поддават на негативни мисли.
- Г-н Щерев, благодаря ви за интервюто.
Пожелавам ви здраве,
дълголетие и все така
да продължавате да
сътворявате музика с
душата си.
Интервюто взе
Кармен Иванова

24.X. - 30.X.2018 г.

Спорт

23
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Български

Програма на Първа професионална футболна лига сезон 2018/2019
XIII кръг
26 октомври 2018, петък, 17:30 ч:
Черно море (Варна) - Дунав 2010 (Русе) - /пряко по Нова спорт/
26 октомври 2018, петък, 19:45 ч:
Левски (София) - Верея (Стара Загора) - /пряко по Диема спорт/
27 октомври 2018, събота, 12:30 ч:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Витоша (Бистрица) - /пряко по Диема спорт/
27 октомври 2018, събота, 15:00 ч:
Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София) - /пряко по Диема спорт/
27 октомври 2018, събота, 17:30 ч:
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) - /пряко по Диема спорт/
28 октомври 2018, неделя, 15:00 ч:
Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София) - /пряко по Диема спорт/
28 октомври 2018, неделя, 17:30 ч:
Септември (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - /пряко по Диема спорт/
XIV кръг
3 ноември 2018, събота, 12:30 ч:
Дунав 2010 (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - /
пряко по Диема спорт/
3 ноември 2018, събота, 15:00 ч:
Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София) - /пряко по
Диема спорт/
3 ноември 2018, събота, 17:15 ч:
Септември (София) - Верея (Стара Загора) - /пряко по
Нова спорт/
4 ноември 2018, неделя, 12:30 ч:
Ботев (Враца) - Черно море (Варна) - /пряко по Диема спорт/
4 ноември 2018, неделя, 15:00 ч:
Левски (София) - Ботев (Пловдив) - /пряко по Диема
спорт/
4 ноември 2018, неделя, 17:30 ч:
Етър ВТ (Велико Търново) - Лудогорец 1945 (Разград) - /
пряко по Диема спорт/
5 ноември 2018, понеделник, 17:30 ч:
Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София) - /пряко по
Диема спорт/
XV кръг
9 ноември 2018, петък, 17:45 ч:
ЦСКА (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - /пряко по Диема спорт/
10 ноември 2018, събота, 12:30 ч:
Ботев (Пловдив) - Септември (София) - /пряко по Диема спорт/
10 ноември 2018, събота, 15:00 ч:
Черно море (Варна) - Левски (София) - /пряко по Диема спорт/
10 ноември 2018, събота, 17:15 ч:
Верея (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново) - /пряко по Нова спорт/
11 ноември 2018, неделя, 12:15 ч:
Ботев (Враца) - Дунав 2010 (Русе) - /пряко по Диема
спорт/
11 ноември 2018, неделя, 14:30 ч:
Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) - /пряко по Диема спорт/
11 ноември 2018, неделя, 16:45 ч:
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора) - /пряко по Диема спорт/
XVI кръг
23 ноември 2018, петък, 17:30 ч:
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Славия 1913 (София)
- /пряко по Диема спорт/
24 ноември 2018, събота, 12:30 ч:
Септември (София) - Черно море (Варна) - /пряко по
Нова спорт/
24 ноември 2018, събота, 15:00 ч:
Дунав 2010 (Русе) - ЦСКА (София) - /пряко по Диема
спорт/
24 ноември 2018, събота, 17:30 ч:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград) /пряко по Диема спорт/
25 ноември 2018, неделя, 12:30 ч:
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Пловдив) - /пряко
по Диема спорт/
25 ноември 2018, неделя, 15:00 ч:
Берое (Стара Загора) - Верея (Стара Загора) - /пряко
по Диема спорт/
25 ноември 2018, неделя, 17:30 ч:
Левски (София) - Ботев (Враца) - /пряко по Диема спорт/
XVII кръг
30 ноември 2018, петък, 17:30 ч:
Черно море (Варна) - Етър ВТ (Велико Търново) - /пряко по Диема спорт/
1 декември 2018, събота, 12:30 ч:
Верея (Стара Загора) - Локомотив 1926 (Пловдив) - /пряко по Нова спорт/
1 декември 2018, събота, 15:00 ч:
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора) - /пряко по Диема спорт/
1 декември 2018, събота, 17:30 ч:
Левски (София) - Дунав 2010 (Русе) - /пряко по Диема спорт/
2 декември 2018, неделя, 12:30 ч:

Ботев (Враца) - Септември (София) - /пряко по Диема спорт/
2 декември 2018, неделя, 15:00 ч:
Лудогорец 1945 (Разград) - Витоша (Бистрица) - /пряко
по Диема спорт/
2 декември 2018, неделя, 17:30 ч:
Славия 1913 (София) - ЦСКА (София) - /пряко по Диема спорт/
XVIII кръг
4 декември 2018, вторник, 15:00 ч:
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) - /пряко по
Диема спорт/
4 декември 2018, вторник, 17:30 ч:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив) - /пряко
по Диема спорт/
5 декември 2018, сряда, 15:00 ч:
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца) - /пряко по
Диема спорт/
5 декември 2018, сряда, 17:30 ч:
Септември (София) - Левски (София) - /пряко по Диема спорт/
6 декември 2018, четвъртък, 12:30 ч:
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Верея (Стара Загора)
- /пряко по Нова спорт/
6 декември 2018, четвъртък, 15:00 ч:
Дунав 2010 (Русе) - Славия 1913 (София) - /пряко по Диема спорт/
6 декември 2018, четвъртък, 17:30 ч:
ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград) - /пряко по
Диема спорт/
XIX кръг
8 декември 2018, събота, 12:30 ч:
Черно море (Варна) - Локомотив 1926 (Пловдив) - /пряко по Нова спорт/
8 декември 2018, събота, 15:00 ч:
Ботев (Враца) - Берое (Стара Загора) - /пряко по Диема спорт/
8 декември 2018, събота, 17:30 ч:
Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново) - /пряко по
Диема спорт/
9 декември 2018, неделя, 12:30 ч:
Септември (София) - Дунав 2010 (Русе) - /пряко по Диема спорт/
9 декември 2018, неделя, 15:00 ч:
Верея (Стара Загора) - ЦСКА (София) - /пряко по Диема спорт/
9 декември 2018, неделя, 17:30 ч:
Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София) - /пряко по Диема спорт/
10 декември 2018, понеделник, 17:30 ч:
Ботев (Пловдив) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - /
пряко по Диема спорт/
XX кръг
14 декември 2018, петък, 17:30 ч:
Славия 1913 (София) - Верея (Стара Загора) - /пряко по
Диема спорт/
15 декември 2018, събота, 12:30 ч:
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Черно море (Варна)
- /пряко по Нова спорт/
15 декември 2018, събота, 15:00 ч:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца) - /пряко по
Диема спорт/
15 декември 2018, събота, 17:30 ч:
Берое (Стара Загора) - Левски (София) - /пряко по Диема спорт/
16 декември 2018, неделя, 15:00 ч:
Етър ВТ (Велико Търново) - Септември (София) - /пряко по Диема спорт/
16 декември 2018, неделя, 17:30 ч:
ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив) - /пряко по Диема спорт/
17 декември 2018, понеделник, 17:30 ч:
Дунав 2010 (Русе) - Лудогорец 1945 (Разград) - /пряко
по Диема спорт/
XXI кръг
16 февруари 2019, събота:
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав 2010 (Русе) Септември (София) - Берое (Стара Загора) Левски (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Черно море (Варна) - ЦСКА (София) Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София) Верея (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград) XXII кръг
23 февруари 2019, събота:
Дунав 2010 (Русе) - Верея (Стара Загора) Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив) Славия 1913 (София) - Черно море (Варна) ЦСКА (София) - Ботев (Враца) Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Левски (София) Локомотив 1926 (Пловдив) - Септември (София) Берое (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново) XXIII кръг
27 февруари 2019, сряда:
Берое (Стара Загора) - Дунав 2010 (Русе) Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив 1926 (Пловдив) Септември (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Левски (София) - ЦСКА (София) Ботев (Враца) - Славия 1913 (София) Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград) Ботев (Пловдив) - Верея (Стара Загора) -

XXIV кръг
2 март 2019, събота:
Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Пловдив) Верея (Стара Загора) - Черно море (Варна) Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Враца) Славия 1913 (София) - Левски (София) ЦСКА (София) - Септември (София) Витоша (Бистрица) - Етър ВТ (Велико Търново) Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора) XXV кръг
9 март 2019, събота:
Локомотив 1926 (Пловдив) - Дунав 2010 (Русе) Берое (Стара Загора) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София) -

Тервел
Пулев:

Септември (София) - Славия 1913 (София) Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград) Ботев (Враца) - Верея (Стара Загора) Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) XXVI кръг
16 март 2019, събота:
Дунав 2010 (Русе) - Черно море (Варна) Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) Верея (Стара Загора) - Левски (София) Лудогорец 1945 (Разград) - Септември (София) Славия 1913 (София) - Етър ВТ (Велико Търново) ЦСКА (София) - Берое (Стара Загора) Витоша (Бистрица) - Локомотив 1926 (Пловдив)

Боксът е спорт
За хора С чест

От стр. 1
Това бе повод сътрудникът ни Иво Ангелов да
се срещне и разговаря с
нашия изтъкнат състезател.
- Г-н Пулев, добре
сте дошли на спортната страница на вестник
„Пенсионери”! Че сте
наша гордост, е неоспорим факт! Но кои обаче са вашите лични поводи за гордост извън
боксовия ринг?
- Благодаря ви за поканата да бъда ваш гост!
Моите поводи за гордост
извън боксовия ринг са
децата ми. Може би хората си представят нещо друго, но голямата
ми цел не е кариерата,
а семейството. Искам да
сме добре.
- Всъщност от кога
датира вашето влечение към спорта и наис-

тина ли калява той?
- Аз съм спортист, откакто се помня. Все още
не съм могъл да говоря
правилно, но съм настоявал пред баща ми да ми
чете от някаква книга за
бокса. Впоследствие той
се погрижи да ме възпита така, че наистина да
тръгна по пътя на спорта.
- Кое е най-мъдрото
нещо, което научихте
от вашия треньор?
- Много са нещата, които съм научил от моя
треньор, и определено
ще ми е трудно да изтъкна конкретна мъдрост.
- Кое беше най-доброто пожелание, което сте чували преди
поредния сблъсък на
ринга?
- Пожеланията са раз-

Боксьорът Тервел Венков Пулев е трикратен европейски медалист, носител на бронзов медал от олимпийските игри в Лондон. Роден е на 10 януари 1983 г.
в София. Завършва Националната спортна академия
„Васил Левски“ в специалностите треньор и учител.
През 2007 г. записва второ висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Любимата му фраза е „Ти можеш!”.
Женен е и се чувства истински щастливец в компанията на прекрасната си съпруга Диана (бивша спортистка) и още по-прекрасните им момчета - синовете Калоян и Аспарух.

лични, това е начин да
получиш хубава енергия
от хората. Аз се вслушвам
в тях и усещам, че почти
всичките са от
сърце.
- Ако можехте да се върнете
назад
във времето,
кой мач бихте
изиграли наново и защо?
- Няма мач,
който бих искал да изиграя
наново, за да
направя нещо по-добре
от това, което съм сторил
преди. Винаги
съм се старал
да се раздавам до краен
предел. Разбира се, има
мачове, които ги помня
и ще ги помня, докато
съм жив!
- Кой ви е любимец
сред конкурентите и
възможни ли са приятелства?
- Нямам любимци. Има
боксьори, които будят
възхищение. Иначе не
е проблем да има приятелство между боксьори
конкуренти. Доста срещано е дори защото това е спорт за хора с чест.
- Какво ви разтоварва извън боксовия
ринг?
- Обичам да съм със семейството, с децата ми,
с приятели. Хобито, ко-

ето ми помага да почивам, е шахът. Обичам да
яздя кон. Имам свой, казва се Недко и обожавам
да прескачаме препятствия.
- Няма как да не спомена и вашия брат - Кубрат, който също прославя България по широкия свят. Буйни деца
ли бяхте?
- Да, определено с
брат ми бяхме буйни деца. Но мисля, че това не
е лошо. А и едни здрави деца няма как да не
са буйни.
- Благодаря ви за отделеното време и на
добър час! Какви са целите ви от тук насетне?
- Следващата цел е мачът на 27 октомври в София за европейската титла. На себе си, но и на читателите, разбира се, бих
пожелал успех и постигнати цели!
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Потъналият континент разкрива своите тайни Най-голямата

Учени от цял свят взеха участие в продължилото девет седмици
сондиране и изследване на морското дъно
около Нова Зеландия
и Австралия. Те откриха доказателства от сухоземни фосили, с които се потвърждава, че
един древен континент
невинаги е бил погребван под вълните.
Джейми Алън - про-

грамен директор в
отдела за
океанология към Националната научна
фондация
на САЩ, заявява, че
„потъналият континент Зеландия разкрива тайните си, пазени 60 милиона години,
след сондаж на океанското дъно“.
Според учените известните седем континента са имали отдавна
изгубен брат - Зеландия,
тясна ивица земя, която обхваща Нова Зеландия и се намира край
източното крайбрежие
на Австралия. Земната

маса на потъналия континент е на 1000 метра
под повърхността на
океана. Едно от доказателствата за съществуването на Зеландия е,
че кората (структурата)
има геоложки характеристики на континент, а
не на океанска кора. Нещо повече, тясна ивица
океанска кора отделя
Австралия от Зеландия.
Изследователите са
извадили седиментни
проби от шест места на
океанското дъно, което представлява Зеландия. Образците, взети
от 2500 м под повърхността, показват историята на древния континент. Открити са вкаменелости, които разкриват, че изгубеният континент Зеландия

невинаги е бил под океана.
Преди 100 милиона
години Австралия, Антарктида и Зеландия са
били част от мегаконтинент. Сондажите разкриват също така, че
вулканичната верига
на тихоокеанския „огнен пръстен“ може да
е предизвикала потъването на Зеландия преди
40-50 милиона години.
Резултатите показват и
как са се разпространили растенията и животните в Южния Пасифик.
Районът е бил изпъстрен с плитки морета и
ивици земя. Въз основа на геоложки и геофизични данни изследователите твърдят, че
Зеландия е бил континент.

Нобелова награда за медицина
Носителите на Нобеловата награда в областта на медицината
тази година бе присъдена на американския учен Джеймс Елисън и
японския му колега Тасуку Хондзо за откриването на нови методи за лечение на рак чрез инхибиране на отрицателната имунна
регулация.
Двамата учени са разработили
фундаментално нов подход към терапията на рака - имунотерапията. Тя се различава значително от
предишните методи на лечение лъчетерапия и химиотерапия. Основата на този метод е противодействие на защитните механизми
на раковите клетки и активиране-

то на имунната система на
самия организъм. По този начин е възможно да
се преборят туморите
с помощта на собствените антитела на пациента.
Алисън проучва механизма на действие на
протеина, който действа
като спирачка за имунната
система. Той разбира, че потенциално този ефект може да бъде
контролиран и да накара имунните клетки да атакуват тумора. Днес
този подход активно се проучва.
Вече се провеждат клинични изследвания при хора.

Тасуку Хондзо също изследва механизмите за
блокиране на имунната система. Той открива друг протеин
с различен механизъм на действие. Неговите открития са в
основата на нови методи за лечение на рака, които засега показват
забележителна ефективност.
Изследванията и резултатите
на учените показват как различни стратегии на въздействие върху
активността на имунната система
могат да се използват за лечение
на онкологичните заболявания.

статуя на Буда
Най-голямата статуя на Буда се намира в китайския град Лешан. Сътворена е по времето на династията Тан през далечната 803 година Статуята се намира на мястото, където се вливат реките Миндзян,
Даду и Цингуей в южната част на китайската провинция Съчуан.
Идеята за строежа на гигантския Буда е на китайския монах Хай Тонг, който е ръководил амбициозния проект през целия си живот. Легендата разказва,
че на мястото, където се вливали трите реки, живеел страховит дракон. Чудовището предизвиквало огромни вълни, които опустошавали цялата околност.

След смъртта на монаха строежът е спрян, за да
се поднови 70 години по-късно от местен военачалник. След окончателното приключване на работата около статуята се построява огромна 13-етажна конструкция, покрита със златни плочки, за да я
предпазва от дъжда и слънцето.
При монголското опустошение на Китай златната защитна стена на Буда изчезва, а величествената
статуя е забравена за следващите две столетия. За
света отново я откриват група английски изследователи в средата на 19 век.
Цели 90 години е продължил строежът на Буда
от Лешан. Статуята е висока 71 метра, а ширината
й е 8,3 метра.
Историческите извори разказват, че хиляди строителни работници са дали живота си поради лошите условия на труд. Въпреки това заради впечатляващите си размери Буда от Лешан е обект на възхищение в много песни.

Съдебен спор Гигантско чудовище в исландска река
за артефакт
Позлатената бронзова конска глава е открита
близо до село Валдгрим в Централна Германия
през 2009 година. Мястото, където археолозите
откриват този артефакт, е известно като „Валд
гримския форум“, близо до град Ветцлар. „Валд
гримският форум” на практика представлява необичаен за Германия от
римската епоха археологически паметник.
На покорените от
Рим територии в дълбоката древност археолозите откриват останки от военни лагери, но
Валдгрим се оказва не
военен, а римски търговски форпост в земите на германските племена. Забележителната
находка е свързана и с наскоро завършил съдебен процес. Собственикът на земята, където е открита конската глава, е получил от властите компенсация, която според регионалното законодателство за културното наследство е определена
в размер на 48 000 евро. Но собственикът е счел
това възнаграждение за недостатъчно и се обръща към съда. Делото приключва на 27 юли 2018
година. Съдът в Лимбург постановява, че собственикът на земята има право на компенсация,
равняваща се на половината от оценъчната стойност на находката. Експертите оценяват артефакта на 1 546 000 евро. Освен полагащите му се
773 000 евро собственикът ще получи и лихвите
върху тази сума, считано от 2009 г.

Местен жител
е заснел странно същество, приличащо на гигантска змия или червей, във водите
на исландска река. На снимката ясно се вижда дълга
продълговата следа, която лъкатуши сред ледовете.
Мнозина са сигурни, че
това е гигантският ла-

гарфльотски червей,
който в Исландия е не-

що като чудовището
от Лохнес за
шотландците.
Според легендите червеят живее в
езерото Лагарфльот и
за първи път
е забелязано
през 1345 година, но тежките климатични условия в Ислан-

дия така и не са позволили задълбочени изследвания.
Очевидецът описва
гигантския червей като същество с огромни
челюсти и с дължина на
тялото около 100 метра.
Според него то може да
живее и във водата, и
на сушата, тъй като е
наблюдавано да влиза
във водните басейни от
брега.

Слонска птица е живяла на Земята
Праисторическите
хора са заподозрените виновници за изчезването на най-голямата птица, живяла
някога на Земята.
До това заключение достигнаха учените, след като откриха костите на гигантския епиорнис, наричан Слонска птица,
на остров Мадагаскар.
По скелета на птицата
имало следи от рязане, което показва, че
животното е ловувано
за храна.

Откритите останки
са на възраст 10 хил.
години. Досега се смяташе, че първите хора са заселили острова преди 4000 години.
Откритието предполага различна теория за загубата на
уникалната фауна
на острова. Вместо
да убият животните за кратък период
от време, хората, изглежда, са живели с
огромните птици хиляди години, преди
те да изчезнат.

Преди хиляди години Слонската птица е била често срещана на Мадагаскар.
Тя е тежала повече

от половин тон и е била висока около 3 м.
Яйцата й са били поголеми дори от тези
на динозаврите.
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ПЕТЪК, 26 октомври
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
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”

Канал 3
ПЕТЪК, 26 октомври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 26 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини

Най-гледаните
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СЪБОТА, 27 октомври
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Семейство Флинтстоун”
– с уч. на Джон Гудман,
Елизабет Пъркинс, Рик
Моранис, Роузи О’Донъл,
Кайл Маклоклън, Холи
Бери, Елизабет Тейлър и
др.
14.45 „Просто секс“ – с уч. на
Натали Портман, Аштън
Къчър, Кевин Клайн, Кери Елуис и др.
17.00 „Съдби на кръстопът”
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 „Зрителна измама 2” – с
уч. на Марк Ръфало,
Морган Фрийман, Уди
Харелсън, Майкъл Кейн
и др.
22.40 „Двуличие” – с уч. на
Джулия Робъртс, Клайв
Оуен, Том Уилкинсън,
Пол Джамати, Улрих Томсен, Уейн Дювал и др.
01.20 „Семейство Флинтстоун“
– с уч. на Джон Гудман,
Елизабет Пъркинс, Рик
Моранис, Роузи О’Донъл,
Кайл Маклоклън, Холи
Бери, Елизабет Тейлър и
др. /п/
03.15 „Зрителна измама 2” – с
уч. на Марк Ръфало,
Морган Фрийман, Уди
Харелсън, Майкъл Кейн

НЕДЕЛЯ, 28 октомври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Покана за приятелство”
– с уч. на Ерин Краков,
Раян Макпартлин, Патриша Ричардсън, Кейтлин
Дабълдей и др.
14.20 „Посади любов” - с уч.
на Джеси Шрам, Джеси
Хътч, Линда Бойд 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”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Херкулес” – с уч. на Дуейн Джонсън, Джон Хърт,
Иън Макшейн, Руфъс
Сюъл, Ребека Фъргюсън,
Джоузеф Файнс и др.
22.00 „Терминатор: Страшният
съд” – с уч. на Арнолд
Шварценегер, Линда Хамилтън, Едуард Фърлонг,
Робърт Патрик, Джо
Мортън, Ксандър Бъркли
и др.
00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.20 „Посади любов” – с уч.
на Джеси Шрам, Джеси
Хътч, Линда Бойд и др.
03.10 „Покана за приятелство”
– с уч. на Ерин Краков,
Раян Макпартлин, Патриша Ричардсън, Кейтлин
Дабълдей и др. /п/
05.20 „Костюмари”

ПОНЕДЕЛНИК, 29 октомври
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
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 „Гомор” (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, 30 октомври
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
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 „Гомор” (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, 31 октомври
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
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 „Гомор” (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, 1 ноември
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
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 „Гомор” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/

СЪБОТА, 27 октомври
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”- 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”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 28 октомври
06:15 „Седмижата с Канал 3”
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”
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър – коментари
и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
/п/
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
– /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 29 октомври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения

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

СРЯДА, 31 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, 1 ноември
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, 27 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, 28 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

Новини
„В обектива”
новини
прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ.
предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 29 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
13.30 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, 30 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини

21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 31 октомври
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
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
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, 1 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
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
19.45 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Темите
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
петък, 26 октомври
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Паралакс“ - публицистично предаване
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
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
ЕВРОКОМ
Петък, 26 октомври
10:00 Истинският Родриго - 7
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 39 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 - 7
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 39 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 27 октомври
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха

Первый канал (ОРТ)
Петък, 26 октомври
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Сегодня 26 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!»
22:55 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Андрей Панин, Андрей Соколов, Екатерина Редникова, Марина Александрова,
Иван Кокорин, Денис Никифоров в фильме «Последний бронепоезд» (12+)
02:00 Андрей Мягков, Вера Васильева, Алиса Фрейндлих в
фильме «Похождения зубного врача» (12+)
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Най-гледаните
събота, 27 октомври
07.45 Новини
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
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката

04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова

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

тв програми

Български

24.X. - 30.X.2018 г.

неделя, 28 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 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“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времето
02.00 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край 04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева

понеделник, 29 октомври
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи –
14.15 Паралакс 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло –
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

вторник, 30 октомври
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
01.00 Новини. Прогноза за
времето.
01.30 “Дискусионно студио”
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов
03.30 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“ 06.00- „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

сряда, 31 октомври
07.45 Новини
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 “Нови хоризонти“ –
04.00 Алтернативи 05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 1 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло –
16.30 Паралакс –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ 04.30 „Дневниците на уфолога“
05.00 “Край Босфора“
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

Неделя, 28 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 Премълчани истини - с
Минчо Христов
14:30 Лъжливи рими - сериал
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 47 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 48 еп.
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 29 октомври
10:00 Истинският Родриго - 8
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 40 еп. Сериал
12:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
13:00 Новини
13:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Токшоу
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 8
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 40 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 30 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, 31 октомври
10:00 Истинският Родриго - 9
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 41 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 - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Истинският Родриго - 9
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 41 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 1 ноември
10:00 Истинският Родриго - 10
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 42 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 12 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 - 10
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 42 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

03:20 Тамара Сёмина, Георгий
Жжёнов, Евгений Герасимов
в фильме «Человек, которого я люблю» (12+)
04:55 «Модный приговор»
Събота, 27 октомври
06:00 Новости
06:10 Тамара Сёмина, Евгений
Леонов в комедии «Крепостная актриса»
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
08:30 «Смешарики. Новые приключения»
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 К юбилею актрисы. Премьера. «Тамара Сёмина. „Мне
уже не больно“» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Ералаш»
13:55 «В наше время» (12+)
14:45 Евгений Миронов в многосерийном фильме «Норвег»
(12+)
18:00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:45 Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Елизавета Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка в
комедии «Напарник» (16+)
00:25 Николай Караченцов,
Леонид Ярмольник, Ольга
Кабо, Наталья Гундарева в
фильме «Чокнутые» (12+)
02:05 Леонид Филатов, Алиса
Фрейндлих, Александр Збруев в фильме «Успех» (12+)
03:35 Алексей Кузнецов, Светлана
Савёлова, Анатолий Папанов в фильме «Зелёный
огонёк» (12+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)
Неделя, 28 октомври
05:00 Новости
05:10 Лидия Смирнова, Александр Вокач, Людмила Шагалова, Николай Парфёнов, Евгений Евстигнеев в фильме
«Дача» (12+)
06:40 «Смешарики. ПИН-код»
06:50 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 «Цена успеха Леонида Филатова» (16+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)

11:15 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)
12:15 Андрей Миронов, Евгений
Жариков, Наталья Фатеева,
Наталья Кустинская в комедии «Три плюс два»
14:05 Георгий Жжёнов, Анатолий
Васильев, Леонид Филатов,
Александра Яковлева в фильме «Экипаж» (12+)
16:40 «Три аккорда» (16+)
18:30 «Лучше всех!»
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Что? Где? Когда?». Финал
осенней серии игр
22:50 Анатолий Руденко, Константин Крюков, Вениамин
Смехов, Александр Яцко,
Никита Высоцкий в фильме
«Спираль» (16+)
00:35 Сергей Газаров, Виктория
Вера, Леонид Куравлёв,
Наталья Фатеева, Сергей
Никоненко в фильме «Испанская актриса для русского министра» (12+)
02:20 Александр Голобородько,
Ролан Быков в фильме «Последняя реликвия» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 26 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 Дом ученых. Вадим
Гладышев
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 Дожить до любви
00:45 2 ВЕРНИК 2
01:35 Прохиндиада, или
Бег на месте. Х/ф
03:00 Удиви меня. Х/ф
04:40 Андрей Малахов.
Прямой эфир

Събота, 27 октомври
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время. Суббота
10:15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пешком... Русское
ополье
12:05 Пятеро на одного
12:45 Далекие близкие
13:55 Ты мой свет. 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 Гражданская жена.
Х/ф
00:25 Романтика романса
01:25 Фантазии Фарятьева.
Х/ф
04:00 Огни большой деревни. Х/ф
05:30 Пешком... Русское
ополье
Неделя, 28 октомври
06:00 Гражданская жена.
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 Смеяться разрешается
14:40 Искатели
15:30 Ближний круг Гюзель
Апанаевой
16:25 Перекресток. Х/ф
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
03:25 Женщины. Х/ф
05:15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

24.X. - 30.X.2018 г.
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Забавни

Български

КРЪСТОСЛОВИЦИ ЗА СЪСТАВЯНЕ–БЛИЗНАЦИ

минути

27

Судоку

Съставете кръстословиците като използвате дадените по-долу думи:
2-буквени: Ат, Ик, Ир, Ит, Ка, Ми, Ол, Ре, То, Ум, Фа, Ши. 3 буквени: Бук, Гид, Дил, Дол,
Зет, Кап, Кел, Кит, Лак, Лан, Лил, Мед, Рад, Ран, Рен, Рир, Тар, Тел, Тит, Фен. 4-буквени:
Арат, Арон, Атол, Атон, Дере, Гама, Екер, Енот, Идол, Икар, Иран, Кама, Имот, Мана, Мека, Мото, Пара, Перо, Таке,Тори. 5-буквени: Абака, Адана, Алиби, Алино, Аполо, Арена,
Аташе, Атика, Атила, Бизон, Елада, Елини, Икике, Ираде, Итака, Имане, Кокос, Лидер, Нилот, Паром, Питон, Тарок, Терор, Ягода. 6-буквени: Азазел, Амидол, Гарона, Дакота, Еполет, Икарус, Иконом, Ладога, Марина, Маруля, Наноси, Оратор. 8-буквени: Академик,
Алигатор, Ботаника, Пикадили.

Кръстословица

ВОДОРАВНО: 1.Древен тракийски град край Ямбол 7.Едногодишно тревисто културно растение. 12.Роман на Жул Верн. 13.Летци. 15.Река в Сибир,
Русия. 17.Село Казанлъшко. 18.Стари немски мотоциклети. 20.Японска порода кучета. 21.Славянска богиня на красотата. 22.Минерал разновидност
на ахата. 24.Летопис. 25.Планина в Италия. 28.Геодезически инструмент.
29.Вид, раздел, род. 32.Оценка за успеха в цифри. 34.Древен град в Мала
Азия. 36.Дълга и тясна лодка. 39.Амоняк, при който водорода е заместен
с киселина. 41.Опера на Верди. 43.Съоръжение за спиране отклоняване на
вода. 44.Система от физически упражнения. 46.Анатомичен орган. 48.Двуостър нож 49.Голяма скала. 51.Основна обработка на почвата. 53.Влакнодайно растение. 54.Агрегатно състояние на водата. 56.Католически свещеник.
59.Организъм, живеещ върху или в друг като се храни неговите сокове и
тъкани. 63.Горната част на капител. 66.Минерал, съдържащ сяра и метал.
67.Унгарски политически деятел /1803-1876/. 69.Знак в нотописа. 71.Женска шопска носия. 72.Народност Сенегал. 73.Област в Армения. 75.Красноречив говорител, вития. 76.Повест на Василий Шукшин. 77.Домоуправител,
домакин. 78.Тропичен плод.
ОТВЕСНО: 1Малък музикален колектив. 2.Падаща звезда, метеорит /
мн.ч./. 3.Изображение на божество или светец. 4.Град в Чили. 5.Иглолистно дърво /мн.ч./. 6.Жълто-зелен минерал използван като скъпоценен камък. 7.Героиня на Толстой. 8.Роман на Емил Зола. 9.Внезапно нападение.
10.Древни италийски племена. 11.Индийски писател /1896-1961/. 14.Река
в Полша. 16.Гръцка богиня. 18.Вид барометър без живак. 19.Съединение
на кислорода. 22.Музикално-сценично произведение. 23.Връзка от стебла
на житни култури. 25.Действие, постъпка. 26.Дъговата обвивка на окото.
27.Обширна тревиста степ в Южна Америка. 30.Звено от гъсенична верига.
31.Продукт от делене на клетка при едноклетъчни животни. 32.Член народност в Испания. 33.Град във Франция. 35.Част от атома. 37.Елипсовидно очертание. 38.Народност в Гана. 40.Плътен вълнен плат. 42.Слепота, недовиждане. 45.Стълба на кораб. 47.Сплав за заливане на съчмени лагери.
50.Чернокож човек. 52.Звезда от съзвездието Телец. 55.Български игрален
филм от 1983г. 57.Къс и лек гвоздей с голяма глава за закрепване на леки
материали /мн.ч./. 58.Столицата на Мали. 60.Област в Мианмар. 61.Сплав
с голямо съпротивление, употребявана за реостати. 62.Унгарски автобус.
64.Град в Гърция. 65.Свещената книга на мюсюлманите. 67.Римска богиня
на лова. 68.Телефонен повик. 70.Френски композитор-цигулар /1823-1892/.
72.Село в Радомирско. 74.Спортен отбор. 75.Река в Беларус.
РЕЧНИК: Ата, Бер, Ина, Нат, Ола, Акан, Деак, Драп, Лало, Лота, Акита, Диола, Савак, Агамет, Анабар, Аракан, Нирала, Сабини, Анероид, Аоразия.

Отговори от бр. 42
от стр. 27

Съставил Васил ГЕОРГИЕВ

от стр. 38
ВОДОРАВНО: „Красива завинаги“. Искренова (Мила). „Ам-Ам“. Острило.
Аламана. Ърин. Радикал. Идо. Асам. Тераса. АФТ. Окомер. Тот. Стирол. Полис. Азотоген. Талер. Аниле (Франческо). Анод. Тита. Акинет. Материк. „Аха“. Ивик. Рали. Стеноп. Никел. „Ашет“. Ламинат. Опори. Отит. Сен. Свиленов
(Атанас). „Воларе“. Елизар. Пасатор. Отоци. Енот. „Лени“. Егинио. Даменит.
ОТВЕСНО: „Присъдата на хъшовете“. Астрофизика. Епилог. Искри. Троли. Столици. „Ирина“. Отенит. Резин. Авел. Соло. „Евелина“. Анорак. Гатина.
„Орео“. Авад (Джериес). Моном. Пит (Брад). Под. Хвалител. Дар. „Нивата“.
Акерит. Танатос. Ана Мар. Сателит. Лале. Амалат. Лирик. Сатен. Сган. Солети. Елерони. Имамат. Ракел. Нерит.
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Обяви

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

0887/272837 – търсим
млади пенсионерки с художествени умения от
София за декорация на
восъчни изделия в кв.
„Левски-Г”
0899/929303 – продава
павилион 7 кв. м, София,
изгодно по договаряне
0898/43353 – продава
окоренени лозички, 2,50
лв. за брой
0885/586136 – Софка
Славова от Айтос търси
Нели от Бургас. Завършихме за начални учителки и
дружинни ръководители.

0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0895/779512 – продава
нови чугунени радиатори и две отоплителни тела
вода, нагревател 2 кило-

вата, поставка на колела
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 114115, стъкло за фар, предна
решетка, тасове

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 29.10.2018 г.
се навършват
5 години без

Мария Димитрова
Маноилова

на 81 години
от Ксанти
Работила в ГОРУБСО,
Първо РУ Бориева, завод
„Капитан дядо Никола”,
живяла в Габрово
Светлият ти образ, споменът за пословичното ти трудолюбие, доброта, човечност, мъката –
ще са вечни в сърцата ни.
Почивай в мир! Поклон!
Скърбящи: съпруг Никола,
роднини, близки, приятели

Български

Съобщения

ТАРИФА

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

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 27 октомври
се навършват
37 години без
нашия добър и скромен баща

Андрей Колев Николов Георгиев

от с. Гурково, обл. Добрич
Пазим спомена за него. Вечна му памет!
От син Марин Андреев Колев, с. Гурково,
обл. Добрич, и цялата фамилия

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 30.10.2018 г.
се навършват
9 ГОДИНИ
от смъртта на

ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

(1921 – 2009)
Преживяното време
не носи утеха. Винаги ще
скърбим за теб и ще носим в
сърцата си скъпи спомени и чувства на обич и
признателност. Поклон пред светлата ти памет!
От близките

Зодия Скорпион (23 октомври – 21 ноември)
Силата на Скорпиона е динамична. Те
са способни да подчиняват слабите на
волята си и упорито
преследват целта си.
Представителите
на този знак трябва
да действат винаги
тайно и да се пазят
от съперничество и
завист, които често
могат да навредят
на успеха им.
Този знак e съсредоточен по природа
и понякога се раздава неразумно. Скорпионите имат афинитет
към мистериозните сили на природата, които оказват постоянно
влияние. Обичат да преодоляват
трудностите и колкото по-силен
и труден е целта, която са си набелязали, толкова по привлекателен е за тях.
Жена
Въпреки че думата скорпион
звучи доста страховито, жените,
родени под този знак, невинаги
се оказват такива. Какво ги отличава от останалите нежни пред-

ставителки в зодиака.
Притежават вътрешна сила и
контрол.
Емоциите в живота на жените Скорпиони са повече от силни. Те са интензивни, предпочитат да казват това, което мислят,
и притежават голяма вътрешна
сила, която им помага да намерят лесно партньор в живота си.
Повечето от нежните представителки на зодията предпочитат да
спорят с половинката си, но не и
да бъдат игнорирани.

Мъж
Мъжът Скорпион може да изглежда неемоционален, твърде спокоен и на моменти
студен.
Подобно
на
всички водни знаци той е много поприспособен към
собствените си
емоции. За да не
губи контрол, не
извежда на показ
чувствата си.
Скорпионите не обичат да губят контрол върху себе си и ако
все пак това се случи, го правят
скрито от всички. Въпреки това, когато се намират в сериозна връзка, ще могат да ви разкрият тяхната мощна и страстна същност, която ще промени
живота ви.
Мъжът Скорпион е грижовен,
чувствителен и всеотдаен любовник, но на моменти реагира
малко собственически. Това обаче е само начин той да изрази любовта си към половинката.
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Покана

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТА ВЪЗРАСТ КАНИ
студентите с посребрени коси на лекция и събеседване на тема:
МЪДРОСТТА НА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
И КАК ОБЩЕСТВОТО СЕ ПОЛЗВА ОТ НЕЯ
Лектор: д-р Пламен Димитров, председател
на УС на Дружеството на психолозите в Република България. След лекцията – богата концертна програма!
25.Х.2018 г. от 14 ч.
Голяма зала, ул. „Позитано” №20
Вход свободен!

имоти

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

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
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 поли-

те на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени
– обл. Пловдив, до гр. Съединение
0894/297967 – продава вила на 3 ет. в Момин
проход, напълно обзаведена или под наем – 1500
евро
0877/882177 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880
кв. м близо до водите на
язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв.
м, много строителен материал. Облагороден,
електрификация, инфраструктура много добра.
Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40
км от София – за лов на
водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета,
за риболов, подводен риболов, ветроходство.
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай

времето

В сряда се очаква типично есенно време – ще
има повсеместни валежи от дъжд, а температурите ще спаднат и ще са от 5 до 13 градуса, ще бъде ветровито. В четвъртък обаче валежите постепенно ще спират и облачността ще намалява. Температурите обаче ще са доста ниски – само от 3 до 9 градуса, а в планините ще прехвърчи
първият сняг. В петък на някои места се очакват
и отрицателни стойности на температурите –
до -1 градус, вятърът ще стихне и дневните температури ще се повишат до 12 градуса. В събота
слънцето ще се покаже, но температурите ще
останат ниски – от 0 до 16 градуса. В неделя вече температурите ще тръгнат нагоре и ще достигнат 22 градуса. В понеделник времето ще се
задържи същото, а във вторник се очаква краткотраен дъжд, ще бъде и ветровито.

биопрогноза

В дните с повишена слънчева активност е възможно да има известно влошаване на здравето
при страдащи от исхемична болест на сърцето.
От полза за сърдечно болните, а и за хората с високо кръвно налягане ще бъде неколкократното
дневно изпиване на гладно на по 12-15 капки клеева тинктура с глог. Като цяло метеорологичните условия в много райони от страната ще
бъдат относително неблагоприятни за здравето на артритно болните. Важно за хората със
ставни проблеми е да ограничат консумацията
на животински мазнини, на захар, на тестени изделия и на сол и да избягват евентуални по-големи натоварвания на болните стави.
Д-р Иван СТОЯНОВ
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ЛУнен
кАЛенДАР
24 ОкТОМври,
16 лУНЕН ДЕН,
ПълНОлУНиЕ, лУНа
в ТЕлЕЦ
Възможни са трудности в общуването, разнообразни проблеми
практически във всички сфери на живота. Не
се стъписвайте, а вземете адекватни мерки, така
че към края на периода
всичко да си дойде по
местата.
25 ОкТОМври,
17 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в ТЕлЕЦ
Хармонията ще се
възцари навсякъде, ако
бъдете по-спокойни и не
прибързвате. Погрижете се за здравето си, което ще има леки колебания праз седмицата.
26 ОкТОМври,
18 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в
БлизНаЦи
Пазете се от хора, които ви поднасят настойчиво непроверена информация – това може
да ви заблуди и да ви накара да промените добрите си отношения с
колегите.
27 ОкТОМври,
19 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в
БлизНаЦи
Може лесно да станете жертва на психологически машинации
– не се поддавайте. Няма да имате финансови
проблеми, ако харчите
по-малко за излишни неща. Харчове за здравето
са позволени.
28 ОкТОМври,
20 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в рак
Ще имате един много
плодотворен, лек и приятен период. Настроението ви ще се подобри
и ще се появи надежда
за по-скорошни промени към добро.
29 ОкТОМври,
21 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа
лУНа, лУНа в рак
Не разчитайте на благоприятно стечение на
обстоятелствата, а се
осланяйте изключително на собствените си
сили. Краят на седмицата ще бъде интересен, а
ще имате възможност и
да си отпочинете.
30 ОкТОМври,
22 лУНЕН ДЕН,
ПОслЕДНа ЧЕТвърТ,
лУНа в лъв
Въпреки някои затруднения ще почувствате, че животът ви
се връща в привичното
русло и всичко идва на
мястото си. През седмицата ще бъдете уверени
в силите си. Възможни са
значителни разходи, които ще се окажат напълно необходими.
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Обяви
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на нашата уважавана майка, баба,
приятел и общественик

ТоТКа ГиНова

от село Ръжево Конаре,
общ. Калояново
която на 23 октомври
навърши
92 гОДиНи
Пожелаваме ти
здраве, бодър дух,
спокойни и щастливи дни. Бъди още дълги години сред нас, за да
ни даряваш мъдрост, любов и доброта!
весел празник!
с обич и уважение:
син, снаха, дъщеря, зет, внуци
и НЧ „Просвета-1907”, с. ръжево конаре

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 29.10. 2018 г.

на иваН димиТРов КаЛЪПов
от Ямбол
Колега и сват. Пожелавам му здраве, щастие,
късмет на цялата фамилия! Успех в работата! Да стане прадядо като мен, което се постига със здраве и хубав живот.
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

конкУРС

ОБЩиНа асЕНОвграД ОБЯвЯва
сЕДМи МЕжДУНарОДЕН кОНкУрс за хУМОр и саТира
„гОлЯМаТа къЩа На МъДриТЕ хОра – асЕНОвграД 2019 г.”

регламент:
Конкурсът е анонимен. Всеки участник следва да изпрати до три неподписани творби на хартиен носител в голям плик, в който да постави
малък плик със своите координати. Творците могат да участват с кратки
форми: басни, стихотворения, фейлетони, миниатюри, епиграми и афоризми до една машинописна страница. Участниците в конкурса да изпращат
на адреса своите творби на четлив български език.
Паралелно с художествените творби община Асеновград обявява и конкурс за карикатури. Карикатурите следва да бъдат изпращани на формат
А4 /21 - 29.7/ - до 3 броя.
Тема на конкурса е : ”АБ НИХИЛО НИХИЛ ФИТ” /От нищото нищо не става/
Награден фонд:
за творби: Първа награда – 500 лева,
втора награда – 300 лева, трета награда – 100 лева
за карикатури: Първа награда – 500 лева,
втора награда – 300 лева, трета награда – 100 лева
Крайният срок за изпращане на творбите е 21. 4.2019 г., в община
Асеновград, стая 505 Б /направление „Култура”/
адрес: 4230 асеновград, община асеновград, пл. „акад.Николай
хайтов” № 9, стая 511Б.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на тържествена церемония
в градската библиотека „Паисий Хилендарски” на 21 май 2019 г. от 18. часа. За повече информация на тел: 0894413533, Калин Калинов
Пресцентър: Община асенoвград, 0331 / 6 21 95
press.obasenovgrad@abv.bg

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

на ЛЮбеН СТоиЛов димиТРов
от гр. Бяла, обл. Русе
който навършва
50 гОДиНи
Любо, благият ти характер ти спечели добро
име и доверие сред приятелите ти. Не помним
да си се карал с някого. Твоите качества - честност, скромност и трудолюбие будят хубави спомени у нас. С най-искрени пожелания
за много здраве, късмет и дълголетие
и много поводи за радост и усмивки.
Весел празник и наздраве!
От приятелите ти
от гр. Бяла, русенско

роден на 23.10.1928 г.
в с Добревци,
общ. Ябланица,
обл. Ловеч
От цялото си сърце ти
пожелаваме здраве, дълголетие и спокойни старини с твоята любов към
всички и широко отворено сърце!
С много обич
От съпругата и цялото семейство

ЧЕСТИТ ДИМИТРОВДЕН

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

на

димиТЪР иваНов ваСиЛев
от Балчик
и на

димиТЪР КоСТов ЯЛЪмов

Пожелавам им благоденствие,
здраве,
късмет и много години занапред!
На работещите – успехи в работата,
на пенсионера – спокойни старини.
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЗаПОЗнайте се

90 гОДиНи
на ЦаНКо

вУТев йоТов

на миТКо миТев
от Ямбол
Пожелавам му успех в работата, предстоят му и спокойни старини. Здраве,
късмет и да стане прадядо както майка
му е прабаба.
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

24 октомври 2018 - 19:46:21 ч. - пълнолуние
за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от
този час и да продължите на сокове и течности до същия час на следващия ден.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (24.X.- 30.X.2018 г.)
ОвЕН - През първия ден от
периода много от вас ще забележат, че първоначалните идеи и усилия започват да се
провалят. Не губете кураж – скоро всичко ще се оправи.
ТЕлЕЦ - Използвайте максимума, който ви се предоставя като шанс. Финансовите ви приходи значително ще
се увеличат. Неблагоприятни моменти ще имате в здравословно
отношение.
БлизНаЦи - До средата
на периода упорството, коректността и справедливите ви убеждения ще ви помогнат
да си създадете предпоставки за
увеличаване на придобивки.
рак – Ще постигнете напредък в конкретни инициативи. Финансовите ви приходи ще се покачат. По-голямата
част от вас ще приключат с проблем.
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Съобщения

Български

лъв - Ангажимент, който
ще отхвърлите, ще ви даде повече свободно време,
което да посветите на семейството, интимната половинка или на
свое любимо занимание.
ДЕва - Моментът е подходящ за планиране на предстоящо пътуване. Около
средата на периода готовността
ви да отговорите адекватно на
очакванията на вишестоящите
ще ви придвижи напред.
вЕзНи - Постарайте се да
виждате отличните перспективи за развитие, дори
и в ангажименти, където на пръв
поглед ситуацията е поставена на
кантар. Здравето ви е добро.
скОрПиОН - В края на седмицата, с каквито и инициативи да се заемете, е задължително да ги направите достатъчно печеливши за вас. Посетете лекаря.

сТрЕлЕЦ - Постарайте се
да бъдете по-компромисни, но и справедливи спрямо близките си. Не повишавайте
тон, дори и да бъдете предизвикани от тях.
кОзирОг - С дипломация
ще постигнете повече! През
почивните дни се погрижете за
някои от личните си дела в дома
си, но също така намерете време
и за развлечения и срещи с приятели и близки.
вОДОлЕй - Внесете разнообразие в отношенията, на
които се отдавате заедно с
интимната половинка. Ще действате като магнит за противоположния пол.
риБи - Мнозина от вас
ще проведат важни делови разговори. Отделете време за
личните си сметки и документи.
Погрижете се за подобряване на
здравето си.
ДжеСикА

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 къща. Търся жена от 50 до 60 г.,
без дом. Да живее при мен. Да
е чистоплътна и да не лъже!
0898/776349 – 72 г./173
см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска област, разведен, живее на село в собствен дом.
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Анемията е честа при
прекаляване с лекарства

Анемията може да се маскира като загуба на апетит, запек, главоболие, проблеми с паметта, раздразнителност. Друг ред симптоми са необяснимата
слабост, бързо уморяване, депресия, хладни крайници, виене на свят, задух при усилия, бледност на
кожата и лигавиците, чупливи нокти, съхнене на
устата, затруднено преглъщане, болки по венците.
Анемията най-често се дължи на пречки при усвояването на желязото, тя се нарича желязодефицитна. Пречките може да идват от непълноценно хранене или различни увреждания на стомаха и червата, при които желязото не стига до кръвотворните органи. Друга важна причина е недостигът на
фолиева киселина и витамин В12.
Това са два елемента в кръвообразуването и когато един от тях по различни причини не достига,
се появява анемия. Трета сериозна причина е прекаляването с лекарства. Отначало това се изразява с леки признаци, но след време настъпват постоянна слабост и задух. Причината на всяка анемия трябва да се изясни, но до поставяне на диагнозата пациентът може да започне с някои лесни
мерки. Засилете приемането на желязосъдържащи
храни - черен дроб, яйчен жълтък, фасул, грах, спанак, риба. Пийте леки препарати, съдържащи желязо. След консултация с лекар вземайте фолиева
киселина и витамин В12. Спрете лекарсвата, които атакуват кръвотворните органи - аналгин, индометацин, сулфонамиди, антихистаминови препарати, почти всички антибиотици, противогъбични и
много други.

Скритият
диабет
се
проявява
при
тревоги
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 подпомага, 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!

При прималяване към обед трябва да
се подозира скрит диабет. Самото прималяване се дължи на остри колебания в нивото на кръвната захар и появата на хипогликемия. Щом няма съмнение за диабет,
тя навярно е чисто физиологична поради
повишена мускулна активност и намален
приток на глюкоза към тъканите. А може
би и поради грешки в храненето. Какво
да направите? 1. Избягвайте тревогите и
стресовете! Те провокират хипогликемия
и преминаване на скрития диабет в явен.
2. Във вашата храна трябва да има животински белтъци или поне растителни белтъци

от соя. Яжте два пъти седмично месо, найдобре пилешко, или риба - поне три пъти.
Включвайте към трапезата си зеленчуци като зеле, салати, ряпа. 3. Избягвайте захар
и сладкиши, бял хляб, сладки безалкохолни напитки, кафе, шоколад. 4. Яжте толкова
често, колкото ви се иска, но не по-рядко
от 5-6 пъти дневно. 5. Избягвайте алкохола. Той е "бързо гориво", аналог на захарта.
И като захарта провокира хипогликемични кризи. 6. Всеки ден вземайте витамини
от групата В, за да поддържате черния си
дроб в добра форма. Най-подходящо е да
използвате бирена мая.

ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ!
ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ
Мултивитамини Алайв подпомагат
костите, дебелото черво, храносмилателната и сърдечносъдовата системи,
зрението и имунитета.
Всяка таблетка гарантирано се усвоява до 20 минути!

Съдържа над 100
натурални съставки.
ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД
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Уважаеми читатели,
ако желаете и
догодина да решавате
кръстословиците
във вашия любим
вестник
„Пенсионери”,
не пропускайте
да се абонирате
за 2019 г.
Каталожен №552
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Де л б а
Басня

Не знам как и защо било нужно
лъвът, лисицата и вълкът
тримата на лов да тръгнат дружно.
Но бил много успешен ловът.
Паднала през деня мъгла гъста –
те изобщо късметлии били:
агне, заек и кокошка тлъста,
без да се напрягат, уловили.
Лъвът тръснал царската си грива
и на вълка строго наредил:
- Искам от теб делба справедлива!
Този лов как би го разделил?
Вълкът паднал пред лъва в поклон

и продумал със покорен тон:
- На теб, царю, агнето ще дам,
заека покорно ще изям.
Кокошката, както се полага,
на Лисана предлагам веднага.
Скочил лъвът, ревнал горделиво:
- Туй ли ти наричаш справедливо?
Хвърлил се сърдит, освирепял
и вълка за секунди той изял.
Разтърсил царската си грива:
- Хайде, Лисо, бъди справедлива,
на теб се пада да решиш
как този лов ще поделиш?
На лъва кроежите разбрала
и разтреперила се цяла:
- Царю, за закуска ви се пада
кокошчица тлъста, млада.
Агънцето ти изяж за обяд,
с този заек пък вечеряй.
- Браво! Справи се успешно –
потрива лапите лъвът доволно –
ти раздели всичко безпогрешно,
ей това е делба справедлива.
Георги ВЪЛЧЕВ

Епиграми и острилки
Ожени се Илийката
и остави ракийката,
а жена му кака Мила
ракията сама изпила.
  
Ако празни са
стомасите,
на протест излизат
масите.

  
Който си мълчи и
слуша,
той ще има пълна гуша.
  
Едни се простират
според килима,
други – според чергата.
Златко ЗЛАТЕВ

- Къде да се
абонирам?

- Първата пресечка.

Хумор

Български

инаги съм се чудил как лекарите разбират кой
е психоболен, т.е. луд,
а кой точно обратното.
За докторите уши, нос
гърло е ясно – кашлица, синузит, рецепта и
ако е нужно – в болница. С психоболните е малко по-различно. Повечето изглеждат съвсем нормални,
а при другите е обратното, което прави работата на психиатрите особено сложна. На
лудия не се налага да
му пъхнеш термометър под мишницата, за
да му поставиш диагноза, нали?
Никога не се знае
кой точно е нормалният. Като младежи в махалата имахме приятел,
викаха му Лудия, защото от нищо не му пукаше и говореше каквото
си иска, а това тогава
не се поощряваше. Сега всичко се поощрява,
а къде е Лудия и какво
прави, не знам. Махалата ни беше близо до
една голяма болница и
от нейното психоотделение се случваше да
бягат болни по пижами.
Тича болният, след него
група санитари крещят:
„Дръжте лудия!” Изскача отнякъде кварталният милиционер и лови
нашия приятел с прякор Лудия, а онзи с пижамата пробягва край
Майка и баща разпределят семейния бюджет, след
като са получили заплатите:
- Така…390 лв. За тока и
телефона – 20 лв. За водата
– 20 лв. За таксата на детската градина…
Детето, като чуло това,
веднага се развикало:
- Браво бе! Аз на тях ще
им ям, ще им спя, а вие на
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ДА ИЗБЯГАШ ОТ ЛУДНИЦАТА

нас и вика: „Мерси, момчета!”
И на други случаи съм
бил свидетел. Психично
болните имаха определени режими и един от
тях беше абсолютно свободен – движат се из целия район на медицинското заведение, обширния двор, а може и
отсреща до будката да
отскочат за цигари. Един
мой познат беше автор
на стенвестника в психоотделението на известна болница. Влизайки в
банята веднъж, той забелязва на окачалките
униформа на полковник
– лекар, който е влязъл
да вземе душ. Авторът
на стенвестника се облича в офицерската униформа и напуска медицинското заведение, наема такси и се прибира
у дома си. Шофьорът на

таксито иска пари, онзи
търси из джобовете, но
намира само един часовник и пита дали е
достатъчно. Чак тогава
шофьорът забелязва, че
клиентът му е с униформа на полковник, с брада, тъмни очила с лилави рамки и по джапанки.
Истината е, че не всякога може да се открие
веднага разликата между психическото здраве
и психическото заболяване. Авторът на стенвестника веднъж избяга
с едно колело и беше по
пижама, халат, с тъмните очила с лилави рамки
и шапка от вестник. Полицаите се опитаха да го
спрат на централен столичен булевард, но той
им извика: „Бягайте, че
снимат филм!”
Сега може да ме попитате откъде знам всичко

ВИЦОТЕКА
всичко отгоре и пари ще им
давате!

Чистачка в банка си записва час за големия шеф.
След едноседмично чакане
най-накрая влиза:
- Шефе, ще бъда кратка,

Актуален свят
Животът ни е някаква пародия напред се движим със странен ход!
Звучи в ефира тъжната мелодия
за трагедията на един народ!

Защо така, късмет ли нямахме,
та днес живеем във нещастни дни?
Защо ни лъгаха по митинги студени,
нима не идват лоши бъднини?
Казват - преход, но за моя сметка,
живеем все във илюзорен свят!
Сега и дом да имаш - пак си в клетка,
един е беден, друг безкрайно е богат!
Иван ВУНЧЕВ

дай един ключ от сейфа.
- Ама как така, тука ключ
имат само двама души…
- Да де, ама на мене ми
омръзна по 15 минути да го
отключвам с кламер всеки
път, когато трябва да го почистя…

Отишъл един човек на
зимен риболов. Преди това се почерпил здраво, както му е редът. Тъкмо пробил дупка в леда, и чул един
глас:

това? Е, ще ви кажа, че
съм чел стенвестника.
И ако се чудите защо психичноболните бягат от лудницата,
ще ви отговоря – защото са луди. Да избягаш от лудницата и
да попаднеш в друга, е
абсолютно доказателство, че не си с всичкия
си. Авторът на стенвестника бягаше направо вкъщи, жена му го
набиваше и звънеше
по телефона да го приберат. Ако ме питате
пак откъде знам подробностите, ще ви отговоря уклончиво. Защо бе, питахме автора
на стенвестника, защо
бягаш? Какво ти е лошо тука? Топлото ти топло, храната ти храна,
безплатни инжекции,
а навън какво? А той
отговаря ше: „Свободата, Санчо!” Какво да
го правиш, психично
болен!
Но извън болницата
също съм виждал такива – издават стенвестници, истински вестници, крадат униформи и викат: „Бягай, че
снимаме филм!” Как
да разбереш в действителност кой наистина снима филм и кой
просто бяга от една
лудница в друга?
Божидар ТОМОВ

-  Тук няма риба!
Зачудил се човекът и се
преместил 5 метра встрани
и пробил нова дупка в леда.
Отново чул същият глас да
се обажда:
- Тук няма риба!
Човекът отново се преместил и пак пробил дупка
в леда. За трети път гласът
се обадил:
- Тук няма риба!
Ядосан, човекът се огледал и извикал:
- Кой се обажда?
Гласът отговорил:
- Пазачът на ледената
пързалка!

Епиграми
НОСТАЛГИЧНО
Повдигат пенсиите
с три процента
и уж добре е за момента.
Вярвай ти и си мисли,
че ще дойдат
по-надеждни дни.

А милите ни депутати
с великолепните
заплати –
в този китен рай
облагите им
нямат край.
Борис АНАНИЕВ

Страницата подготви Кармен ИВАНОВА

Млад пенсионер по пътя на осъществената мечта

- Продължавай и там попитай!

- На отсрещния ъгъл.

- Ох, олекна ми! Най-после намерих къде да се
абонирам за любимия ми вестник „Пенсионери”!

