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на стр. 3

Архангелова
задушница

®
Брой
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СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

в подкрепа
на Закона
за хората с
увреждания

Пенсиите –
оръжие и
милостиня

Âñÿка вúçраñт
има ñвоÿта
краñота
гостува ни младата надежда на
българския фолклор теди ерОтеева
- Теди, какво е за вас фолклорът - хоби, бизнес, начин на живот или носталгия към миналия
бит и култура?
- Фолклорът за мен е нещо много специално. Още когато се срещнах с него за първи път като дете, той
заживя в сърцето ми. Стана част от мен.
Събуждам се и заспивам с него. В главата
ми постоянно звучи някоя народна песен.
Никога не съм гледала на фолклорната музика като на бизнес.
на
на стр.
стр. 88

на стр. 35

Българската пенсионна
система винаги е била изключително зависима от
това кой е на власт и какви са неговите виждания
да ползва доходите на възрастните хора. на стр. 2

Родолюбиви просветители

На Първи ноември отдаваме почит на родолюбивите ни
просветители.
Денят на народните будители възниква във време на
духовна разруха след Първата
световна война.

на стр. 7

Дарена
никола филЧев:
КонструКцията храна Олигарсите влияят
на политическата
система
Размисли на главния редактор

Знаехме го, но когато самият премиер признава, че управлява не според Конституцията, а благодарение на „сглобена конструкция“, която ще се разпадне, ако се приеме оставката на Валери Симеонов. Ситуацията става уникална, би
трябвало да избухне

ВСЕНАРОДНО ВЪЗМУЩЕНИЕ

Най-малкото защото личността на докопалия се до властта
по стечение на обстоятелствата зле възпитан бизнесмен не
се вписва в общоприетите представи за държавник.
на стр. 4

аáîíàòèòå âåðíè ïðèÿòåëè
Уважаеми читатели, найпосле бяха отстранени техническите причини, забавили старта на абонаментната кампания за 2019 г. От извършената проверка се убедихме, че във всички пощенски станции електронните
каталози са получени и желаещите да си гарантират получаването на „Пенсионери – За вашето здраве“ в
домовете може да го сторят спокойно. Приканваме
ви: подкрепете нашия-ваш вестник с абонамент!
Предстоят важни събития. Освен изборите за
евродепутати и кметове твърде е възможно да
сменяме своите представители в парламента. За
да го направите с разум, а не по емоции, добре е
да знаете прикривани от властолюбците истини.
тях ще намерите на страниците ни. Правили сме
го и няма кой да ни спре, щом имаме до себе си рамото на верните приятели абонати. Благодарим
ви предварително за доверието!

каТаложЕн №552

Стотици хора се обединиха от идеята да зарадват бедни и самотни възрастни в Северна България с храна.
74-годишната Веселина Цонева от
врачанското село Оходен посрещна
неочаквани гости. Доброволци дариха хранителни продукти на възрастната жена, която наскоро е изгубила
съпруга и дъщеря си.
на стр. 3

Кремълската
принцеса
През ноември 2011 г. в приюта за възрастни в
градчето Ричланд – САЩ, умира лана Питърс. Не
са много хората, които знаят, че 85-годишната дама
е дъщеря на световноизвестна личност. Приемат я
за пенсионерка, получаваща немалката сума от 850
долара месечно. Дори не се запитват за какви заслуги и срещу какво е нейното благоденствие. Отговор
дава самата Светлана Алилуева, дъщерята на Сталин,
в първото интервю след завръщането в СССР през
1984 г: „През всичките години в чужбина аз бях найобикновена играчка в ръцете на ЦРУ”...
на стр. 9

Преди 30 години българският народ, ръководен от
своите държавници, направи своя
избор да строи капитализма.
Няма смисъл сега да е недоволен
- това е капитализъм. Днес живеем
в класово общество, разделено на две - на богатите и на трудещите се. Богатите ни казват как
да живеем, те определят правилата. След 90-те
години демократите ни убеждаваха, че животът
ще стане по-хубав. Държавното имущество стана
частно. Днес държавата е бедна, тя не притежава имущество. То е в ръцете на олигарси, които
забогатяха по престъпен начин. Те влияят и върху политическата власт и манипулират общественото мнение.
на стр. 12

Кампания 2019

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

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

2

2

Законът
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Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Отговорност за вреди, нанесени от малолетни
Редовният ни читател и абонат Джемал
Измаилов от Разград
ни пише дълго писмо: „Имам син, който
с жена си замина за
Германия на работа. Остави 12-годишния си син ние
с жена ми да го
гледаме. Детето от
малко е
палаво
и постоянно върши пакости.
Преди два месеца взе, че влезе
в колата ни и я подкара. При потеглянето блъсна и повреди
три коли на съседи.
Сега хората искат аз
и бабата да им плащаме щетите. Въпросът ми е: той е дете,
трябва ли да плаща за
белята?”
Въпросът на г-н Измаилов е интересен и
засяга много български граждани, които
търсят препитание в
различни точки на све-

та, а децата са оставени за отглеждане и
възпитание на родители или близки. Преди да отговоря на въпроса по съще-

ство, ще си позволя да
кажа, че родители, оставили децата на грижите на бабата и дядото или на други свои
близки, от една страна, са поставили родителите си в трудна
ситуация, а, от друга,
децата им растат без
родителски контрол и
грижа, което може да
доведе до подобни ситуации. Те са задъл-

жени да възмездяват
имуществените вреди,
които непълнолетните
им деца са нанесли на
трети лица.
Този и други подобни проблеми
са уредени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В чл.
48, ал.1 се казва: ”Родителите и осиновителите, които упражняват родителските права, отговарят за вредите,
причинени от децата им, които не са
навършили пълнолетие и живеят при
тях.”
Този текст означава, че ако дете причини някакви вреди на
другиго, ще отговаря
неговият родител или
ако е осиновено - осиновителят му. Тук става въпрос за децата,
които не са навърши-

Пенсиите – оръжие
и милостиня

От стр. 1
Въпреки че официално поне от 18 години пенсионната система би трябвало да е
независима от държавата, да
гарантира честни доходи на
тези, които честно са се осигурявали, докато работят.
Размерът на пенсиите в
България винаги се е ползвал като политическо оръжие. Независимо дали опозицията ще критикува, че са
прекалено ниски, или точно
преди избори управляващите ще решат, че като вдигнат
размера им повече от швейцарското правило, ще вземат
да спечелят изборите пак.
В резултат, вместо,
както е редно с една осигурителна система, тя да бъде оставена поне 30 г. да
работи, преди да се
правят дори фини настройки по нея, българската за 18 години от влизането й в
сила не е имала и
година, без да бъде
променяна коренно
като философия. И
винаги с груби политически
ръкавици.
Точно такова грубо вмешателство е и постигнатото от премиера Бойко Борисов и синдикатите споразумение таванът върху пенсиите да не отпадне никога.
Пенсиите вече доказано са
политическа милостиня, на
която човек може да се надява някой ден, но е по-до-

бре да не го прави.
Таванът на пенсиите е проблем на осигурителната система и доверието в нея още
от въвеждането му през 2000
г. Макар че го прави дясно
правителство, това на Иван
Костов, мотивите са като на
преподавател по политикономия на социализма – ще
има прекалено високи пенсии. Което всъщност е факт.
Причината е, че до приемането на сегашната пенсионна
система реално България не
е разполагала с такава. Осигуровки не е имало нито при
комунизма, нито в първите

10 г. на прехода. А пенсиите пряко се финансираха от
данъците и корелацията беше ясна – държавата събира
много данъци и плаща по-големи пенсии или обратното.
Тази система, както и формулата за изчисляването на
пенсиите обаче позволиха
група хора с високи за времето си доходи да легализират 3 години от тях с висо-

Пенсиите

31.X. - 6.XI.2018 г.

Абонирайте се за вестник
„Пенсионери”, за да се
възползвате от възможността
да зададете своите въпроси
към нашия адвокат. Неговите
безплатни юридически консултации ще ви
помогнат да се ориентирате в сложните казуси
на правото и да изберете най-правилния път за
решаване на възникнали житейски проблеми.
Абонатите на вестника
се ползват с предимство!
ли пълнолетие, тоест
18-годишна възраст.
В ал. 2 на чл. 48 от
ЗЗД се пояснява още,
че „настойникът отговаря за вредите, причинени от малолетния,
който се намира под
негово настойничество и живее при него”.
В нашия случай очевидно „настойник” е
г-н Измаилов, защото
е поел грижите за отглеждането и възпитанието на внука си. Следователно той пряко
отговаря за проявите
на детето и нанесените от виновника щети
ще се търсят от него.
Собствениците на по-

ки данъци и да настояват
за високи пенсии. В резултат хора, определяни като
кредитни милионери, мутри,
крадци през мътните 90-те
години на миналия век, получиха право на пенсии от
над 10 000 лв.
Полека-лека, къде поради естествени причини, къде заради не толкова естествени голяма част от тези хора умряха. В резултат през
2016 г., когато социалният
министър във второто правителство на Бойко Борисов Ивайло Калфин прокара
своя реформа на пенсионната система, имаше останал
само един пенсионер, който би получавал 16 000 лв.,
ако няма таван. Заради този
„неприличен” случай и одобреното от
Народното
събрание
по предложение на
Калфин отпадане на
тавана бе
предвидено само за
пенсиите,
които
се
отпускат от
2019 г. Със
съответната промяна
в пенсионната формула, така че „мътни” години отпреди 1997 г. да не се ползват
при изчисление на размера.
Тоест по тази формула висока пенсия би получил човек, който поне в последните 20 г. се е осигурявал на
максималния осигурителен
доход честно.
(Следва)
Виктор Иванов

страдалите автомобили може да заведат
гражданско дело срещу дядото и да искат
съдът да го осъди да
заплати размера им.
Това те биха могли да
докажат в един бъдещ
процес със свидетелски показания и други
доказателствени средства.
Законът предполага, че след като дядото и бабата са поели
грижата за възпитанието и отглеждането на
детето и то живее при
тях, те трябва да отговарят за нанесените от
него щети.
Подобна е и отго-

ворността на учителите и възпитателите, които са допуснали намиращите се под временен надзор деца да
нанесат увреждания
другиму. Накрая ще
подчертая, че в случая
разглеждам казуса популярно и нямам претенция за академична
изчерпателност.
В този случай бих
препоръчал и двете
страни да проявят добра воля и разбиране
и по възможност чрез
взаимни отстъпки да
се споразумеят, за да
не стигат до съда, защото правосъдието не
е безплатно.

Любимата

Една приказка за всички дами, които тревожат ума си с мисли достатъчно красиви ли
са за любимия мъж, достатъчно привлекателни ли са за него, припокриват ли идеала му за
женска красота... Една приказка и за вас, господа - за да знаете как да гледате на жената
до себе си...
Веднъж група мъже започнали да спорят
как изглежда най-красивата жена. Един обичал
черни като въглен очи с изгарящ поглед. Друг
харесвал сиво-сини, бездънни и дълбоки като
небето. Трети пък предпочитал кафяви - топли и усмихнати... А за косата – единият казвал,
че е по-хубава късата, а другият настоявал, че
е дългата, люлееща се на вълни чак до петите.
Едни се възхищавали на висока, величествена
осанка, а други предпочитали малки, нежни и
изящни фигури...
И всеки си мислел, че неговото мнение и описание е най-точното, и не спирал да убеждава останалите в правотата си. Виждайки, че така няма да стигнат до единодушие, накрая решили да отидат при един дълго живял мъдър
възрастен човек и да чуят неговото мнение:
- Ние започнахме да спорим – разказали му
те - и така и не успяваме да се разберем. Кажи
ни, почтени човече, коя е най-красивата жена?
Дълго гледал старецът към белеещите зад
облаците върхове на далечната планина и накрая, усмихвайки се ведро, отвърнал:
- Любимата...
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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В подкрепа на Закона за хората с увреждания КРАТКИ

Националният съвет
за интеграция на хората
с увреждания подкрепи
проекта на Закон за хората с увреждания. Двадесет и шест са били гласовете "за", три - "против", и един - "въздържал се".
На отделно гласуване е подложено предложението за отпадане на
закрилата на хора с увреждания при уволнение. Закрилата остава.
Законопроектът ще бъде внесен в МС и в НС.
Законът не е идеален,
можеше да е по-смел и
още по-категорично да
заяви политиките за реформа и гарантирането
на правата на хората с
увреждания, но е крачка напред, отбеляза ом-

будсманът Мая Манолова.Тя ще продължи да
настоява през следващите години по по-ясен
начин да бъде уреден
въпросът с помощните
средства и медицинските изделия, така че да не
се допуска да се източват пари от частни субекти за сметка на хората с увреждания. Мая
Манолова иска и по-категорично да се разпишат квотите, които ще
гарантират трудова заетост.
По думите на омбудсмана работата по законопроекта е резултат
от компромис, който са
направили всички участници в работната група. Това е приличен закон, който показва пър-

вата стъпка в реформата, обобщи Манолова.
Според нея тази първа
стъпка ще даде повече
права на всички хора с
увреждания.
Заместник-председателят на Националния
съвет за интеграция на
хората с увреждания
Адриана Стоименова
каза, че законопроектът е балансиран, има
нови моменти, съобразени с Конвенцията за
правата на хората с увреждания.
Като такива тя определи защитена заетост
за хората с увреждания,
хората с тежки увреждания ще имат необходимата база, в която да
бъдат интегрирани - в
трудова среда да имат

ВЕСТИ

Бизнесът търси
работници

икономическа активност. Освен медицинската рехабилитация,
се включва и социалната. Правото на психолог
и логопед е гарантирано от закона. Има пълна подкрепа от министерствата медицински-

те изделия и помощните
средства бързо да влязат в МЗ, да има стандарт и общественият ресурс да се разходва за
ефективни средства, допълни Стоименова.
Продължава дебатът
и с работодателите.

500 000 работници и специалисти ще
са нужни на бизнеса
в следващите 5 години, ако икономиката
ни се развива с настоящите темпове.
Пристигнаха
първите
електробуси

Дарена храна Животът поскъпва,

а заплатите буксуват

От стр. 1
Хуманната помощ отвори сърцето на бедната жена. В основата на акцията е 24-годишната Кремена.
Нейна публикация в социалната мрежа с призив да
се дарят хранителни продукти за хора в нужда обединява хиляди с добри сърца. От юли до края на
септември са събрани стотици килограми храна.
„В действителност нещата, които приемаме за даденост – пакет боб, пакет ориз – за някой може да
бъде повече от един обяд”, посочи Кремена.
Преди да бъдат подарени, пакетите с храна трябва да се подготвят. Даренията под формата на хранителни продукти са събирани в 15 пункта в страната в 14 града. В пликовете има стоки от първа
необходимост, които включват леща, бутилка олио, буркан лютеница, консерви различни видове,
брашно, пакет боб, сол, захар, макарони.
Кристиан е предоставил офиса си за склад и е и
най-големият дарител.
„Това е нещо абсолютно нормално и човешко,
което един човек трябва да стори, ако има възможност и най-вече сърце”, каза мъжът
Дарената храна зарадва 400 възрастни хора в
Северна България.

По метода на доминото и верижната реакция задаващото се поскъпване
на природния газ ще повлече нагоре
и цените. Всичко това накара експерти от КНСБ да прогнозират, че животът на българите ще поскъпне осезаемо през есента и зимата.
Изчисленията показват, че с между
5 и 7 лева ще поскъпне издръжката на
живот на човек от домакинство заради
новите цени, които влязоха в сила от
1 юли. До края на годината се очаква
месечната издръжка на лице от 4-членно домакинство да достигне 597 лева.
"Поскъпването на природния газ е
следствие от голямото поскъпване на
петрола на световните пазари", коментира икономистът Георги Ганев. Той
допълни още, че до момента страната, по необясними за него причини,
не е направила никакви стъпки да бъде преразгледан начинът на договаряне на цената и свалянето й надолу. "Полша и Словакия отдавна вече
предприеха съответните стъпки. Въпреки поскъпването на петрола и природния газ там цените вероятно много по-малко ще се увеличат", подчерта Георги Ганев.
От КНСБ прогнозират увеличаване на енергийно бедните хора у нас

и припомнят, че над милион и 200 хиляди пенсионери живеят с доход под
линията на бедността, а 75% от семействата не разполагат с нужните средства за нормална издръжка, което означава, че всяко нарастване на цените
ще се отрази върху потреблението им.
До края на тази година издръжката на
живот ще поскъпне с около 2,3% спрямо началото заради новите по-високи
цени на газа, тока и парното, показва
експертната прогноза на синдиката.
"След като отказахме да бъдем първи купувач на руския газ, а ще го прекупуваме от Турция, няма как цената
му да не бъде и по-висока", каза Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". Друго
изследване на европейска служба показва повишаване на цените на комуналните услуги със 130 процента през
последните 17 години и доближаване към средните за Европейския съюз
на фона на доходите в България, които остават най-ниските. От синдиката
припомнят, че борбата с енергийната
бедност включва единствено социална
помощ, като за тази зима е предвидено увеличение до 374 лева за пет месеца, но това ниво все още е критично ниско и не води до намаляване на
неравенството.

колко плащаме за вода Може да се стопим
Всеки гражданин да има индивидуален договор с ВиК оператора, настоява омбудсманът Мая Манолова. Според нея така ще се реши проблемът с
липсата на справедливост при определянето на сметките за вода.
"Освен собственото си потребление, отчетено от индивидуалния
водомер, гражданите трябва
да плащат допълнителен
разход за общо потребление, който се сформира по несправедлив начин. Става дума освен за
технологическите загуби
и за натоварването на добросъвестните потребители
с част от сметките на тези, които
нямат водомери, чиито водомери са
неизрядни или са декларирали, че не
обитават едно жилище, но реално там
се потребява вода. Всички тези суми се
разпределят върху добросъвестните
платци", изреди Манолова.

Според омбудсмана проблемът е, че
при разпределянето на отговорностите всички задължения и ангажименти падат върху потребителите. "ВиК
дружествата нямат абсолютно никакви ангажименти. Когато има кражба
на вода, всъщност ВиК дружеството
нищо не губи, защото етажната
собственост плаща от джоба
си през това общо потребление. Така дружеството
няма интерес да отчита и
контролира реално", отбеляза Манолова.
"Нормите в България
обикновено се пишат в полза на монополистите. Важният
баланс в интересите между потребителите и монополистите не се спазва", допълни омбудсманът.
По думите й тези, които плащат наймного вода, поемат и най-голяма част
от сметката. Затова тя настоява наредбата да бъде променена.

до 4,9 милиона

Демографската прогноза на "Евростат" за България за периода 2016-2070 г. показва трайна тенденция на намаляване с 30 на сто на населението.
Според данните от 7,1 милиона души през 2016а може да се стопим до 4,9 милиона до 2070 г.
Още по-голям е сривът на населението в трудоспособна възраст, което до 2060 г. се очаква
да намалее с близо 40%. Тези данни са отчетени
в приетия от правителството доклад за националната ни сигурност през 2017 г. Основните фактори за демографската картина са ниските нива на
раждаемост, миграцията и смъртността.
По данни на статистиката към края на миналата година населението у нас е малко над 7 милиона и намалява с близо 52 000 спрямо 2016 г. На
хиляда мъже се падат 1060 жени. През 2017 г. намалява броят на живородените деца. Те са почти
64 хиляди, но с над 1000 по-малко спрямо 2016 г.
В 19 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната. С най-ниските стойности са Габрово и Видин. Нарастват обаче регистрираните бракове - 28 600.

Първите 20 електробуса за градския
транспорт на столицата пристигнаха на
пристанището в Бургас. София започва
подготовката им за
включване на линия.
Напрежение

Сгъсти се напрежението в България
през последните месеци – протест след
протест, стачка след
стачка, скандал след
скандал цяло лято.
Напрежението остава и си търси отдушници.
Ръст
на доходите

Работната заплата остава основната
причина за обмислянето на над 1 млн.
българи да напуснат страната. Между 1000 и 3000 лв.
е възнаграждението,
което би задържало
част от тези хора в
България. Това каза
Ивайло Калфин.

Á È Ñ Å ÐÈ
България от стабилна държава се превръща в държава
на махленски скандали.
Проф. Михаил
консТанТиноВ
Страницата подготви
Маргарита лОЗаНОВа
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Политика
коментираме

Политическо
убийство в Истанбул

На 2 октомври журналистът Джамал Хашоги влиза в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул
за разрешение да се ожени за турска гражданка.
И повече не се появява. Изчезването му предизвиква силен международен отзвук, тъй като журналистът бе отявлен критик на кралското семейство в Рияд и пишеше за американския вестник
„Вашингтон пост”. В продължение на повече от
две седмици властите в Рияд отричаха, че Хашоги е бил убит, отхвърляйки версията на Турция,
че ликвидирането му е било предварително планирано. Едва на 20 октомври главният прокурор
на кралството шейх Сауд ал Муаджиб потвърди
смъртта му. А до тази дата Рияд на няколко пъти
променя версията си за случилото се, като една
от тях бе, че Хашоги е излязъл консулството жив и
здрав. Но когато Си Ен Ен разпространи кадри от
грандиозната измама на саудитските власти, Рияд
бе притиснат до стената. На кадрите, заснети от
охранителните камери, се вижда как друг човек
се разхожда с дрехите на Джамал Хашоги, като
си е сложил фалшива брада, за да изглежда като
него в опит службите да бъдат заблудени. Източник от разследването обаче посочи, че въпросният мъж е Мустафа ал Мадани, който е бил част
от екипа килъри, изпратени в Истанбул. И докато
се разиграва цялата драма около изчезването на
журналиста Хашоги, саудитският принц Мохамед
бин Салман организира икономически форум в
страната си, който обаче бе бойкотиран от много компании и чуждестранни представители, очаквайки да чуят подробности за случая.
Междувременно в публичното пространство се
пуска новината от турското издание „Хабериер”,
позовавайки се на изявление на лидера на партия
„Ватан” Догу Перинчек, че тялото на изчезналия
саудитски журналист Джамал Хашоги е било намерено в кладенец на територията на резиденцията
на консулството на Саудитска Арабия в Истанбул.
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От стр. 1
Не е страшно, че дрънка врели-некипели, а че
тежките думи, които изрича, са плод на ограничен мисловен процес. Чашата преля с обвинението срещу майките на децата с увреждания, че са
„група кресливи жени с
уж болни деца“. То бива, то може, ама чак пък
толкова нисък морал,
подплатен с инатлък, е
пълно безобразие. Тъкмо без вина наказаните
от злата съдба родители
се поуспокоиха и благодарение на добрата им
организираност и на омбудсмана Мая Манолова
правителството се зае да
реши част от проблемите
с ужасно закъснели закони, и ето ти го убийствения коментар от собственика на кабеларка, борец
срещу шума.
Припомняме, че оглавяваната от него партия се зове „Национален фронт за освобождението на България“ и бе създадена, за да „измете от
властта Бойковите мекерета, олигарсите, корумпираните чиновници,
представителите на статуквото, довели родината до просешка тояга” и
т.н. Ако не си защитник
на най-онеправданите,
на най-нещастните, на
слабите, нуждаещи се
от подкрепа, каква е основата на политическата ти програма? Ставаш
част от онова, срещу което си обикалял градчета и селца, учредявайки
клубове и структури на
своето движение.
Разразилият се скандал разкри страха и слабостта на

Цветан ИЛИЕВ

нусите във вътрешно направление се компенсират с успешна международна дейност на Борисов, са неверни и неточни. Хвърчи с правителствения самолет насамнатам, харчи нашите пари за командировки, но
от гостуванията ефект
никакъв. Чуждестранните инвестиции за десет
години намаляха десет
пъти. А само чрез тях се
измерва резултатността
от посещенията.
Ако стабилността на
кабинета зависи от оставката на Валери Симеонов,

„ЕГА ТИ ДЪРЖАВАТА“

както се бе изразило едно седесарско вице по
времето на Филип Димитров. Толкова ли е
трудно самозабравилият се „патриот“ да бъде
сменен с друг представител на малката коалиция?
Механизмът е описан в

място в страната. След
нея веднага се нарежда
президентът с рейтинг
60 на сто. А шефката на
БСП е с най-високи симпатии сред председателите на парламентарни
групи – 28%. Валери Симеонов е извън класациите…
Б. Борисов на всеослушание сподели, че не може сега да хвърли страната в

ХАОС

Предстоят приемането на бюджета и прочее важни ангажименти. Има клинично обяснение за подобно състояние. Едни се възприемат за Наполеон, други
се имат за Христос. Трети пък са уверени, че са
единствени, незаменими и след тях задължително ще настъпи всемирен потоп. Нормалните
хора знаят, че какъвто и
пост да заемат, на това

31.X. - 6.XI.2018 г.
БУДНАТА ИМ СЪВЕСТ?

Що за човек трябва да
си, да приемаш безобразното държание на втория
по ранг в изпълнителната
власт и да не се възмутиш
до дъното на душата? То
не бяха заявки, че в никакъв случай няма да се извини, защото е убеден, че
казва истината, че децата са инвалиди, при това
уж болни, а подкрепящите се тюрлю гювеч! Нормално ли е в сутрешен
блок на БНТ 1 да си категоричен и настъпателен
и само след минути да застанеш пред журналистите без грам достойнство,
смачкан и жалък с молба
онези, които неволно си
засегнал, да ти простят?!
Срамно е! Особено след
заявката, че ако се извиниш, няма да си искрен!!!
Конструкцията, с която се управлява страната, е хронически болна.
Необходимо е срочно лечение. Сговорът в парламента е обиден за демокрацията. Клетвата върху конституцията на депутати и министри се нарушава поголовно. Скандалите следват един след друг. Предстои поскъпване на стоките, на енергоресурсите, на живота като цяло.
Бедните стават все повече и по-бедни. Расте пропастта между тях и шепа богаташи, приближени до ГЕРБ и поредните
коалиционни партньори.
Според статистиката разполагащите с над 5 хилядарки месечно на член
от семейството са само
33 337 души. От другата
страна онези, с доход под
определения за нормално съществуване, са 72%
от постоянно пребиваващите в страната.
Има ли изход? Разбира
се. Показалите какво могат за три мандата с нищо не промениха съдбата на преобладаващата
част от българите. Длъжни са да отстъпят и да дадат възможност на друг,
с различна философия за
промяна на системата да
реализира своите идеи и
възможности. Лъжа е, че
за подобен ход се минава през избори. Според
основния закон може да
се случи в рамките на сегашния парламент...
Другият вариант е
уличен натиск, от който
„върховният господар“
панически се страхува.
Плаши го обединението
на недоволните, защото
много добре знае, че хората имат право да бъдат
гневни, и е готов бързичко да абдикира.

Конструкцията

„ВСЕСИЛНИЯ ГОСПОДАР“

Саудитският журналист избяга от родината си
през миналата година в САЩ, опасявайки се, че
ще бъде заловен заради възгледите си.
Според иранския президент Хасан Рухани Саудитска Арабия не би убила известния журналист
Джамал Хашоги без американска протекция. Освен
това президентът осъди убийството му и призова Турция да проведе „безпристрастно и щателно
разследване на това убийство, което няма прецедент през последните десетилетия”.
Журналистът Хашоги не стана „нов Скрипал”.
И не само защото единият е умрял, а другият е
жив. Нито САЩ, нито Великобритания, нито Европейският съюз бързат да налагат санкции срещу кралския двор в Рияд, както бе при случая
„Скрипал”, или да изгонят саудитски дипломати
от столиците си.
Невъвеждането на санкции срещу Рияд има финансови и икономически причини. Саудитците са
най-големият потребител на американско оръжие.
И независимо от случилото се в Истанбул сюжетите, свързани със Саудитска Арабия, ще се смекчат
до максимум. И все пак може да се очаква някаква
реакция от страна на служители в Европа и САЩ.
Реакцията на Запада за смъртта на Хашоги обаче тепърва предстои и зависи от това как ще се
развие ситуацията в САЩ. А там едва ли може да
се очаква консолидирано решение поне до междинните избори за Конгреса, които ще се проведат
на 6 ноември. А и Хашоги е работил не за някоя
неизвестна медия, а за една от най-авторитетните.

Общество

на закотвената на последното място по сума
ти показатели в Европейския съюз парламентарна република. Признава
си човекът, че единствено и само властта на всяка цена има за него някакво значение. Споделя
я с бившите седесари, които се заканваше, че ще
натика в затворите заради бандитската приватизация, с отцепници от Барековата „Без цензура“, с
остатъци от НДСВ… Готов е да мушне под крилото си Марешката „Воля“, притискана периодично от ревизори в аптеките и бензиностанциите на варненеца. Не
би се погнусил и от подкрепата на Доган, особено след като Корнелия Нинова показа червен картон и категорично отхвърли съглашателството. Пръкне ли се от
небитието някакво формирование, Бойко тутакси ще го припознае само
и само да не изпадне от
разнебитената каруца на
татковината и да не понесе отговорност за бедите,
които й навлече.
Твърденията, че ми-

нормативните документи. Премиерът депозира предложение в парламента, макар че той
лъже, че „нямал правно
основание”, гласува се
и точка. Каква конструкция, какви 5 лв.? Бъркотията е в самото управление. Товарят ни с такси
и данъци, събират безумни акцизи от какво ли
не, разпределят парите
съобразно с интересите
си. Иначе няма как едрият бизнес да застава зад
ненормалното поведение на Симеонов. Носят
се слухове, че чат-пат им
се опрощават милиардни дългове към хазната.
Затова и заплашват, че
ще изведат 20 хил. души
на контрапротест срещу беззащитните майки.
Върховна глупост е твърдението, че демократичните права на гласоподавателите да изразяват
свободно волята си чрез
митинги и шествия, както
и да искат оставки, означавало „хунта“!
Суверенът е над всичко. Онези, дето са се добрали до властта, са
длъжни да му служат, защото той им плаща заплатите. Определението
на В. Симеонов, че маските са паднали и клатенето на властта идва от
Мая Манолова, Корнелия
Нинова и Румен Радев, е
с обратен знак. Олигарсите си признаха, че крепят кабинета. Ако нямаха
полза, те не биха бранили провинилия се управник. А що се отнася до
споменатите имена, добре е, преди да се дрънка каквото и да било,
да се прави елементарна справка в последните социологически проучвания. Според агенция
„Екзакта“ работата на националния омбудсман се
одобрява от 67 на сто от
българите. Тя е на първо

място преди тях е имало някой и след тях също ще седнат други. И
евентуално ще се справят с незавършените неща. А те за последните
десет години са колкото
щеш. Нито една реформа в нито една сфера не
бе успешна, а в повечето случаи дори не започна! Наливането на пари в зле работещи системи е вода в пясъка.
Надеждата на Борисов
е, че с вдигането на заплатите в два сегмента
с 10-20 на сто ще спечели десетки хиляди гласуващи. Администрацията – закостеняла и раздута, политизирана и неефективна, в определена част може да му се отблагодари. За учителите
се съмняваме – повечето
от тях са с висок морал,
общуват с децата на безработни или зле платени
родители, страдат за затворените стотици училища, за умиращите села, за смесените класове и паралелките с ромчета, незнаещи български, посещаващи школото по принуда заради закуската. Да не говорим,
че половината даскали
са от онова, отминалото
соцвреме и сравняват каква дисциплина, какъв
ред и уважение царяха в
образованието. Убедени
сме, че са наясно за виновниците, обрекли нацията на демографска
криза и безграмотност.
Колко пари трябва да се
дадат, за да бъде заглушена
В двата случая съградената със задкулисни договорки конструкция ще рухне. Тя е изгодна предимно за включените в нея. Гарантира стабилна
бедност. За нас, пенсионерите, това важи с особена сила. Предвиденото увеличение в бюджета от
средата на идната година не ще покрие инфлацията, което означава, че в никакъв случай няма да
сме по-добре, отколкото сега. Продължаваме ли
да търпим, вината ще е само наша. Без борба няма победа!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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Уважаеми господине,
Обръщам се към вас, за да
споделя мнението си за политическата ситуация у нас.
При последните допитвания се оказа, че БСП се е приближила на 1,7% до ГЕРБ. Събитията могат да се развият доста бързо и БСП трябва
да бъде готова. От известно време не само социолози и
политолози говорят за силното клатушкане на правителството. Вярно е, че голяма част от интелигентната
младеж е по света, но и в страната има достатъчно млади хора, които могат да бъдат революционен заряд, който да увлече останалите. От
1 октомври се увеличиха парното и топлата вода. Хлябът постепенно се вдигна с
20-30 стотинки. Всички продукти се повишават. Животът става непоносим при те-
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Народът се пробужда

зи нищожни пенсии. Пенсионерите са най-потърпевши. Лекарствата също скачат нагоре. министърът представя нова схема за здравеопазването, при която трябва да
плащаме по още 12 лв., но не
ни осигуряват качествено лечение, вместо него да го подобрят, искат пари. Да има откъде да се краде.
Подигравката с майките на
децата инвалиди продължава. Те обаче се оказаха трудно преодолимо препятствие
за управляващите.
най-безотговорният от
правителството е министър Горанов. Той е основният крепител на това правителство, който под лозунгите "няма пари. Кажете откъде да ги вземем. не са планирани в бюджета” непрекъснато отказва решаването на
проблема. А при него ножът е
стигнал до кокала и отстъпление на майките е невъзможно. Този Владко Горанов,
който заяви, когато го избраха за народен представител,
че със заплатата на такъв не

е в състояние да изхранва семейството си. Откъде забогатя тогава? не сме забравили, че в края на второто управление на Борисов министерството раздаде 5 милиона бонуси на служителите. Колко
от тях взема Горанов?
Колко са си поделяли с Бойко, ще се разбере скоро. министър не значи чорбаджия,
а слуга на народа. Държавните пари са на народа, а не са
техни, за да разполагат с тях
и да ги харчат за каквото те
решат. Те пренебрегват народното събрание и нарушават конституцията. Това на
бойковистите не им е ясно.
Той им показва пътя и те го
следват. Кой каквото може,
граби като за последно. никой
не мисли за държава и народ.
А той горкичкият спи непробуден сън. Дано сега да се пробуди и да се вдигне и насмете
цялата крадлива паплач, без
да се пита кой колко е крал. Да
се използва опитът на Суворов по отношение на артелчиците.
христо ДжУроВ

„Çëàòíèÿò Ïåãàñ“ Áëàãîäàðÿ òè, â. „Ïåíñèîíåðè”!
аБОнирайте се!

Една от най-забележителните находки, намерени в Исперихска община, е
„Златен Пегас”. Открита е от Адем Адемов, жител на село
Вазово, когато копаел в нивата. Това става през 1973 г.
По мнението на
тогавашния директор на музея Йордан
Стефанов се оказва,
че такава статуетка
има само на няколко
места в света. Златната статуетка
бе предоставена на
Разградс к и я
историчес к и
м у зей,
за да
се съхрани.
По-късно
„Златният
Пегас” е обиколил много държави и е видян от хиляди хора. Протомето „Златен Пегас” е
сред най-атрактивните експонати, както и голямото златно съкровище, намерено в Свещарската
могила.
Статуетката е изработена през IV век
преди новата ера от
тракийски майстор
и е впечатляваща.
Това е елитно произведение на тракийската торевтика
и е безценна наход-

ка. Предполага се, че
Пегасът е бил притежание на династ или
друг представител
на тракийската аристокрация. Има висока художествена
стойност като творение на тракийското изкуство. На
името на „Златния
Пегас” се провеждат
Национален поетичен конкурс и други
конкурси. Ювелирната фигура с глава
на конче е изложена
в Историч е -

ския
музей
на
града.
Оказа се, че „Златният Пегас” е от чисто
24–каратово злато и
тежи 475 грама и половина.
През 2007 г. БНБ
пусна в обращение
сребърна възпоменателна монета със
„Златният Пегас” от
с. Вазово. Тя е третата от серията „Съкровищата на България”. Монетата е с
номинална стойност
10 лв.
ангел николоВ,
гр. исперих

От цялото си сърце благодаря на в. „Пенсионери”, че вече 27 г. прекрасният журналистически
екип на изданието работи с обич за пенсионерите,
онеправданите, безработните. Аз съм ваш дългогодишен абонат. Чета го дума по дума и ми харесва цялата информация, която публикувате. Защото
е поднесена интелигентно, точно и ясно. Призовавам и други хора да направят своя абонамент.
Така ще подкрепим издаването на най-справедливия, без монтажи и лъжи вестник. Нека докажем
нашата благодарност с повече абонати! И нашата
обич и взаимност с делата на любимия вестник.
Цветана МаркоВа, село рогозен, обл. Враца
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Êъäå стå, приятåли?

Скъпи съученици, сега вече пенсионери, от випуск 1956 г. на ПТУ №34, Гара Искър – София. Връщайки спомените за всичко, което ни свързваше
като ученици, стажанти, завършили с професия от
различни краища на страната, ако сте живи и здрави, обадете се, за да направим опит да се съберем.
Снимката е на паралелката на Биков и инж. Янакиев, сред която са Ив. Генадиев, Асен (Златното зъбче), Василка Манова от Годечко, Сашо от Станкето, Дюлка от Кочериново, Цеца от София, Данчо от
Лом, Цвятко от Врачеш, Васко от Самоков и всички
останали съученици от випуска.
Молим читатели на вестника, които припознаят някого от снимката или имат връзка с тези хора, да ги уведомят.
обаждане на тел. 0885/243235 –
Петър сараджов, Пирдоп

Ðîæäåí äåí

Дамският клуб „Осезание“ от Силистра навърши две години. По
този случай се проведе тържество в Градската художествена галерия. Председателката на клуба Лилия Велчева представи книгата
„Ние можем“ - 2 част. В
празничната вечер взеха участие талантливите
приятели на клуба, а също деца и внуци на членуващи в него. Присъстваха скъпи гости от Кърджали. Това бяха представители на спортно-

интелектуалния клуб
„Ахридос“. Публиката
дълго аплодира мажоретния състав „Слънчице“ от ОУ „Кирил и Методий“. Поздрави имаше и от гайдарчета на
Музикална школа „Великов“. Присъства и нашият съгражданин поетът
Ивайло Терзийски, както и поетесата Мартина
Персен, които прочетоха свои стихове. Връчен
бе и поздравителен адрес от кмета на града д-р
Юлиан Найденов.
йорданка жЕкоВа

дОстОен ЖивОт

Баба Миче - нашата майка Тереза
Най-възрастната
действаща акушерка в
село Врачеш, Ботевградско, се казва Мария колева, но всички жители
на селото я познават като баба Миче. Родена е
на 5 март 1933 г. в Петрич. Завършва средно
специално образование
в Медицинския институт
„Вела Пискова“, след което продължава шестмесечно обучение за
придобиване на бакалавърска степен, специалност акушерство. От
1953 г. започва да работи като акушерка в с. Лопян, след което 7 месеца
практикува в с. Липница.
От 1 май 1958 г. се премества в с. Врачеш, където продължава да работи в тогавашния родилен
дом в селото.
Почти целият живот на
баба Миче преминава като акушерка. 65 години тя
посвещава на тази професия. И до днес акушерката продължава да помага
на хората, въпреки че вече е на 85 г. - следи бре-

менността на жените, помага за отглеждането на
бебета, поставя инжекции
на нуждаещите се. И всичко това го прави от сърце.
След закриването на ро-

дилния дом във Врачеш
баба Миче води консултации за бременните жени, а след раждането помага при отглеждането на
бебетата. Акушерката Мария споделя, че на година
е имала по 700 посещения от жени, на които провеждала консултации. Няма човек от селото, който да не я познава. Почти
всяка млада майка се е об-

ръщала за помощ към нея.
Мария споделя, че никога не би отказала да помага с каквото може. Врачежани твърдят, че хора
като нея са рядкост. Жите-

лите на селото разказват,
че неведнъж тя е спасявала човешки живот.
Преди години, когато бебе проплаквало
в някой дом, баба Миче отивала на посещение. С много внимание
и любов тя демонстрирала на родителите как
да къпят своята рожба.
И така до днес.

„Мечтата ми беше да
стана лекар, но нямаше
кой да ме издържа. Прочетох във вестник, че в
средното медицинско
училище „Вела Пискова“ приемат на пълна
държавна издръжка. Така реших да кандидатствам, приеха ме, заминах за София и така станах акушерка”, казва тя и
продължава:
„Първото бебе, което
изродих, беше момче. Това се случи, докато бях в
Лопян. Роди се без ръка.
Сега обаче е счетоводител и до днес поддържам
контакт с него. А първото бебе, което проплака в
ръцете ми, когато дойдох
във Врачеш, беше момиче”. Баба Миче разказва,
че акушерството за нея е
всичко. Стига й като награда благодарността на
хората. „Достатъчно ми е
да ми кажат: „Акушерке,
благодарим ти много. Ти
си нашата майка Тереза”,
споделя още тя.

Страницата подготви Соня ВълкОВа
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Търся половинката си
Здравей, Самотнико! Намерих я чрез
„Пенсионери”!

иша ти това писмо, с което
искам да те преоткрия. Да
прогоним самотата от себе
си и да си подадем ръце за дълъг
семеен живот, обсипан с радост,
щастие и закъсняла любов.
Самата аз съм пенсионерка, на
70 г., висока 165 см, 85 кг, с 250
лв. пенсия. Живея в красивия черноморски град Бургас в собствен
апартамент от 80 кв. м. Не пуша,
не употребявам алкохол. Живея самотна. Обичам уюта, цветята, добра
домакиня съм. Но самотата и скуката запълвам със сълзи на очи, с
тежка мъка в душата и малка нотка вяра в бъдещето, че и за мен ще
изгрее слънцето, показало се зад

тъмния дъждовен облак.
Търся те, Самотнико, и ще продължавам да те търся. Тих, скромен, уважителен. Да не пушиш, да
не прекаляваш с алкохола. Да си
отегчен от самотата. Да желаеш да
срещнеш своето закъсняло другарче. Нека си подадем ръка и заедно да изживеем задружно остатъка от живота си. Желая те – от 65
до 75 г. Обещавам ти загриженост и
уважение. Зодия Риби съм, весела,
засмяна, тиха, с чувство за хумор.
Куцам с левия крак. Движа се бавно, с бастун от прекаран исхемичен
инсулт през 2011 г. Сама, без ничия
помощ – падах, ставах, плачех, водих борба между живота и смъртта.
Ето, сега героят в това писмо съм аз
– Станка. Поддържам дома си чист
и уютен, отглеждам цветя. Нищо човешко не ми е чуждо. Трудно ми е
от самотата. Сутрин ставам със сълзи на очи, вечер лягам в полунощ
пак със сълзи. Търся те, Самотни-

ко, и съм готова да ти подам ръката
си. Не търся пари, вили и коли. Не
търся задгранични екскурзии. Търся човека с главно Ч – честен, скромен, тих и уважителен, за да си помагаме. Имам нужда от това.
Самотнико, ти, който сега четеш
моето писмо-изповед, позамисли се
малко. Ако и на теб ти е дотегнало от
самотата, ако и ти скрито плачеш и
страдаш като мен, моля те, ето моя
телефон: 0885/410468, обади се!
Но приятелски те моля - поразмисли, бъди разумен. Можеш ли
да приемеш такава жена – инвалид,
и тогава ми позвъни. Моля те, не ме
наранявай! Река от сълзите ми е протекла, но, уви! Затова моля за малко съжаление, човещина и доброта.
Приеми ме такава, каквато съм сега.
Ще те даря с доброта, честност, загриженост, усмивка и любов… и още
нещо. Това съм аз, чакам те!
Станка, Бургас

Аз съм късметлия! Абонат съм на в. „Пенсионери” и дълго време пусках в него обяви за запознанства. На 78 г. съм и намерих
подходящата жена. Тя също е самотна като
мен и е очаквала през последните години
да намери човек, но все не е успявала. Обади ми се преди време на моя телефон. Беше притеснителна. Още веднага разбрах,
че тя е сериозен и стойностен човек, и бях
заинтригуван да я видя. Видяхме се в една
квартална сладкарница. Харесах я и тя мен
също. От този момент станахме приятели,
та до ден днешен. Споделяме си проблемите, стремим се да ги решаваме съвместно.
Все още не живеем заедно, но и това може да се случи някой ден. Щастлив съм, че
съдбата ме свърза с тази прекрасна жена.
Уверявам всички читатели, които са скептични, че могат да открият половинките си
чрез обяви във вестника, да го направят.
Така както постъпих и аз!
Иван Чобанов, Варна

Съветите на психолога

Здравейте, драга редакция! Вълнувам
се от въпросите за раздялата и самотата. В живота ми съм имала малко връзки, но почти винаги съм изоставяна от
мъжете. Кажете ми, защо се получава
така? Къде греша?
М.С., Пловдив
Когато ни изоставят,
независимо дали заради друг човек, или защото любовта просто
си е отишла, сме убедени, че решението е на
любимия човек, а ние
сме само жертви на ситуацията. Той е решил
да си тръгне, той ще
реши дали да се върне, той избира за нашата връзка. Емоционално зрялата част от
нас обаче,
а и специалистите по
любовни
взаимоотношения
твърдят,
че ние сме
отговорни
за всичко, което ни се
случва или не ни се
случва в любовта.
Всяка връзка е уникална, защото хората са неповторими и
затова всяка раздяла е различна, но има
много общи фактори,
от които да започнем
търсенето на „преградите“ и да отворим
пътя за следващата си
връзка.
Не вярваме истински в любовта. Всички тези и много други вярвания идват от
детските ни години, от
качеството на любовта
между майка ни и баща
ни, от любовта им към
нас и са закодирани в
клетките ни.
Подреждаме ре-

алността, както сме
убедени вътрешно.
Връзката ни се разпада, изоставят ни, за да
ни докажат, че любовта е точно такава, каквато винаги сме смятали, че е – раняваща,
недостижима... Дори
няма значение защо
и как ни е напуснал
партньорът, резулта-

тът е налице. Но дали
не нагаждаме ситуацията според нашите очаквания? В този случай
е необходимо да ревизираме убежденията
си – сами, с терапевт,
с книги - начините са
много.
Не сме показали
на любимия колко
го обичаме. Хората
говорят различни любовни езици и ако не
сте усвоили езика на
партньора си, е вероятно той да е трупал
огорчение дълго време и да е решил, че вече не го обичате.
Ставаме зависими и се обезличаваме. Отново всичко се
корени в детството ни
– поради страх (с ре-

Защо ни
изоставят?

ален или въображаем произход) да не ни
изоставят родителите
с годините започваме
да придаваме на любовта много по-голямо значение, отколкото тя има. Започваме да мислим, че без
любов и връзка не можем да живеем и няма да оцелеем. Това
объркване ни кара да
се вкопчваме в партньора си –
и изоставяме другите
си приятели и хобита.
Б е з спорно
можем да
прогоним
партньора
си и с безпощадна
ежедневна демонстрация на тежкия си
характер. Тук можем
да изброим всичко от мрънкането и агресията в думи и действия до егоизма и стиснатостта.
Обичаме драмата. Възможно е да сме
привързани към нещастието и драмата.
Ако така сме свикнали
да живеем, може би не
умеем да сме щастливи. Щастието ни притеснява и подсъзнателно създаваме ситуация, която ни връща в
зоната ни на комфорт
– тъгата, проблемите.
Понякога просто
надрастваме даден
човек и отношения,
нямаме какво да научим и да получим по-

вече. Тогава Вселената ни прави подарък – той ни напуска. Отначало не
изглежда като подарък, страдаме и
не виждаме цялата картина. Много
скоро в живота ни
обаче се появява
нова, по-красива
любов и ние продължаваме развитието си.
Ирина Вълчева

Споделете с нас

Повторение ли е, не се хвали!

Ние, хората, натрупали житейски опит след
60-,70- и 80-годишна
възраст, знаем, че любовта, уважението между съпрузи е голям успех да сме заедно, докато смъртта ни раздели.
Да. Това е неизбежно и
все някога ще се случи,

трябва ли да се отчайваш, въпреки хората да
казват, че времето лекува. Раната, оставила
белег, ще остане, докато си жив.
Ако човек пожелае
този белег да не му напомня миналото, може
да потърси утеха в нов

а готови ли сме за този момент? Когато той
е факт, тъгата, самотата се усещат, макар до
теб да са най-близките
ти – деца и внуци. Но

другар. Но нали знаете
– повторение ли е, не
се хвали!
Мъжът и жената са
живели при съвсем различни условия и харак-

терите им трудно може да се променят,
както на едно младо
или старо дърво да се
оформи короната.
Затова, мили самотници, прогонете самотата чрез различни занимания. По законите
на Всевишния и аз ще
си замина от белия
свят. Макар да не съм
писател, поет, на масата в дома ми има четири книги, които написах след смъртта на
съпругата ми. Те са
свидетелство за времето, в което съм роден и съм живял, любил, създал прекрасно семейство с две
деца и внуци. Ако някой знае рецептата за
лек на самотата, нека
я сподели чрез вестника.
Русан ТОДОРОВ,
Варна
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ковачът на нови думи
Сред плеядата светли личност и будители се нарежда и александър Теодоров-Балан – първият
ректор на софийския университет. Бил е такъв в
годините 1888-1889, 1896 – 1897 и 1903-1903, след
което е уволнен. Дейността му като ректор и като
учен е значителна, но за потомците си той остава
повече известен като човека, сътворил много нови думи в българския език.
„сърцетупът ми е нормален, кръвотласъкът
е естествен, а любощенските ми подсети - непрестанни. При това владосърдие и якотелие
бива ли да ме подвеждате на испъдица? с настоящето си буквописно заявление ви моля да
не ме изпращате в пенсионно пустовремие, а в
бъдневие да ме оставите на трудотворна занимавка.
с почит: проф. Балан
Това писмо мнозина приписват на известния ни
библиограф, пурист и учен акад. Александър Теодоров-Балан, което той уж бил написал до министъра
на просветата след уволнението си като ректор на

френската трен, дейност, творба, усет, украса,
възглед, заплаха, излет, поява, летовище, общувам, становище, предимство и много други.
Софийския университет.
Големият наш учен е роден в с. Кубей, БесараФакт е, че Балан е бил горд и достоен човек, и ко- бия. Неговите прадеди са се изселили от Сливен
гато завистливи колеги го принуждават да напусне
висшето училище, а на съпругата му - французойката Жули (Юлия) Гресо, отнемат учителското място, той не търси помощ от никого.
Писмото, както и думи като драсни-пални клечица, писможалба, душесмут, всъщност са с автор поета кирил христов. В спомените си той иронизира и пародира Балан и го нарича „Чистачът”.
В онези времена нови думи в българския съчинява и друг световноизвестен учен - акад. Стефан
Младенов. Двамата с Балан изобщо не са се обичали. Веднъж Балан казал на свой приятел: „Чух,
че акад. Младенов се присмял на новата ми дума творба - висяла му като торба. а на мен пък
неговата нова дума сръдня ми понамирисва...".
Много от новоизкованите тогава смешни думи са
авторство на Иван Богоров. А истината е, че благодарение на Балан в българския език навлизат и до
ден-днешен се използват думи като влак вместо

Родолюбиви просветители
От стр. 1
Затова 1 ноември –
денят на светеца Иван
Рилски, е приет за нов,
но всъщност добре познат празник. Това става
през 1922 г., когато 19ото Обикновено народно
събрание приема Закона
за допълнение на Закона за празниците. Предложението за тази промяна е направено от правителството на Александър Стамболийски. Инициатор на промяната е
тогавашният министър
на народното просвещение стоян омарчевски. Според него и правителството въвеждането на новия празник се
налага поради мотивите,
изложени по-долу. Нека
не се учудваме, че те са
актуални и днес:
„Допреди войната об-

разованието и възпитанието в нашите училища
бе насочено към едно
планомерно и системно
развитие всред учащата

нование към доброто и
хубавото, увлечение към
идеалното – бяха мили,
симпатични явления, които със своята същност

се младеж на национални и отечествени добродетели, от една страна, и
на граждански и културни, от друга. Любов и почит към старинно българското, благоговение пред
дейците и строителите на
нашето национално верую, старание и сърев-

трогваха и правеха живота приятен, съдържателен и високо осмислен.
Тия добродетели, насаждани в душите на поколения в продължение
на цели десетилетия, бидоха разклатени от отрицателните резултати
на войната, преди всичко в самото общество, а
оттам – и отражението
на отрицателните прояви всред учащата се младеж. Последната се увлече по всекидневното, забавителното и лекото в
живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душите им и лекаполека тя се отдалечи от
ценното и същественото
в живота и миналото.
А в полумрака на нашето минало се откриват големите фигури на
редица велики българи, които с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили
на своя народ. От Паисия насам до наши дни
се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени
дейци, далечни и близки
строители на съвременна България.“
на този ден не трябва да забравяме имената и делата на:
Паисий хилендарски
– монахът, който се е превърнал в знаме на българското Възраждане с
едно от най-великите дела в историята ни – съз-

Õèìí
О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш'те знамена
нам за вечни времена.
Припев:
Чест и слава, вечна слава
Вам, будители народни!
Ваш'та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)
Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

Припев:
Ботев, Левски - великани,
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

Припев:

На Паисий със словата
още носим гордостта,
че сме българи и свята
е на дедите ни пръстта!
Текст и музика Добри хрисТоВ

даването на писана българска история.
софроний Врачански
– бележит възрожденски
писател, общественик.
Той е и човекът направил
първия препис на „История славянобългарска“.
Васил априлов – помогнал да се построи първото българско светско
училище в Габрово.
Петър Берон – автора
на „Рибния буквар“.
христо Ботев – национален герой, революционер, поет и публицист.
Димитър и константин Миладинови – възрожденски патриоти и
учители, събрали в сборници много народни песни.
Добри Чинтулов –създал текстовете на найобичаните песни, които
пеем и днес: „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“,
„Къде си, вярна ти, любов
народна?“.
Васил левски, чиято
отдаденост и саможертва в името на свободата
е най-силното човешко
качество.
Любен Каравелов –
български поет, писател,
енциклопедист, журналист, етнограф и безспорен национален герой.
Добри Войников – писателя драматург, основал първия български театър “.
неофит рилски – първопроходник и продължител на идеята за превръщането на българското образование в светско.
И още много други
имена допълват този списък.
и нека да пребъде денят на хората, работили неуморно и самоотвержено за възвисяването на българския народ, защото още през
10 век епископ константин е написал: „голи са
народите без книги, немощни да се борят без
оръжие с противника
на нашите души.“

в Болград, Бесарабия, по време на Руско-турската война. Братята на Балан са опълченецът генерал Георги Тодоров, участник в Сръбско-българската война, командващ ІІ и ІІІ армия и командир
на победоносната Рилска дивизия; експертът по
делото на Яворов проф. д-р Атанас Теодоров –
основоположник на съдебната медицина; Мартин Тодоров – кмет на София през 1904-1908 г.,
по чието време са наредени прочутите жълти павета в столицата и са построени Централни хали
и Софийската минерална баня; инж. Михаил Балански – един от създателите на топлофикацията в България, осъществил проектите за Съдебната палата и Народната банка.
Александър Балан следва в Лайпциг и завършва славянска филология в Прага. Първата муобнародвана работа излиза през 1880 г. в пловдивския
вестник “Народний глас”. Междувременно Балан
се установява в София и става член на Българското книжовно дружество. Четири години работи в
Министерството на народното просвещение. След
това става преподавател по славянска етнография,
диалектология и история на българския език във
Висшето педагогическо училище, предшественик
на днешния Софийски университет.
Основател е на университетската библиотека и
е избиран за ректор на университета в три мандата. Балан пламенно оборва тезата, публикувана в
книгата на Кръсте Мисирков през 1903 г. „За македонските работи”, като доказва българския характер на населението в Македония. Пълната библиография на трудовете му съдържа повече от 900
заглавия на книги, студии, статии и бележки, 310
от които посветени на българския език.
Драматичен е личният му живот. Със съпругата
си Жули Гресо имат седем деца, четири от които
умират. Самата тя си отива от този свят през 1923
г. от туберкулоза. Грижи се сам за тримата си синове, които имат забележителни биографии. Владимир Балан е летец и авиоинженер, директор
на "Луфтханза" за България. По време на Втората
световна война е мобилизиран в Скопие, а след
9 септември 1944 г. изчезва завинаги и баща му
никога не научава къде е гробът му.
Милко Балан е професор по анатомия и рентгенология в Медицинския факултет на Софийския
университет. Участва в Балканската война, умира
на 85 години.
Третият син, Станислав Балан, е личен секретар
на Борис Трети. Единствено той придружава царя
при срещата му с Хитлер в Берлин. След Девети
септември Народният съд го осъжда на смърт, но
после присъдата му е заменена с доживотен затвор. Баща му научава за това от радиото.
Тогава за пръв път в живота си акад. Балан търси помощ и се обръща към тогавашния министър-председател Вълко Червенков. И синът му е
помилван.
александър Балан издъхва на 12 февруари
1959 г., седем месеца и половина преди да навърши сто години.
Страницата подготви Уляна ПеткОВа
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Âñÿка вúçраñт има
ñвоÿта краñота
младата чаровничка с корени от Пиринския край теди еротеева издаде първия си самостоятелен албум „Пирине, земьо“. в него
има 16 македонски песни, някои от които са по неин текст и музика. в албума има стари и непопулярни народни песни, както и известни, обичани македонски, като „в градина мома седеше“, „на 4
май“. теди пее от съвсем малка в различни хорове. на 16 години започва самостоятелна кариера изцяло с народна музика. талантливата изпълнителка е завършила националната природоматематическа гимназия в софия и сега е студентка по фармация в софийския университет.

От стр. 1
Той е ценностна система. Всяка песен, обичай и легенда учи на
нещо. Дава мъдрост мъдростта на бабите и
дядовците ни, предавана от поколения. Тя
ни учи на родолюбие,
доброта, уважение.
- ако трябва да изразите себе си с една песен, коя би била тя?
- Още от дете пишех стихотворения,
разкази. Така изразявам себе си и емоциите си. Моите авторски
песни идват от сърцето и душата ми. Те
разкриват частица от
мен, но песента, коя-

да не съм сама. Когато ми
е тъжно, когато ми е весело, все си пея. Даже ми се
е случвало да си припявам тихичко и в градския
транспорт. Какво да ви кажа - животът е песен. Ние
сами избираме дали да е
весела или тъжна.
- Бъдещ фармацевт
сте. кое е вашето хапче срещу лошо настроение?
- От фармацевтична
гледна точка бих казала,
че има много лекарствени продукти, подобряващи настроението. Но
мисля, че на човек му е
нужна най-вече воля, за

то най-много ме описва, е „Песен за село Бельово”. Това е една от
първите ми авторски
песни. В нея съм изляла цялата си душа. Написах я преди четири
години и си спомням,
че докато я пишех, се
разплаках. Силни емоции усетих тогава, а и
всеки път, когато я
пея. В нея разказвам
за раздялата с моето
село, със семейството
и родния дом. Есен е,
„орехът листата тихо
рони като сълзи”... Винаги съм се чудила защо съм толкова свързана с това пиринско
селце. Защо толкова
го обичам? Аз дори не
съм се родила или живяла там. Но е факт, че
то е моя муза, райски
остров в бурното море на живота. Странно е, че харесвам бавните и тежки песни, а
в същото време в живота съм много весел
и усмихнат човек.
- Попявате ли си и
когато сте сама у дома, шетайки насамнатам?
- Винаги пея. Дори и

да направи живота си подобър. Да постигне целите и мечтите си. Няма време за лошо настроение, а
и то не води след себе си
нищо хубаво. Нали?
- красивата ви усмивка ми казва, че сте непоправима оптимистка.
греша ли?
- Много вярвам, че каквото мислим и желаем, това ни дава съдбата. Вярвам в силата на мислите.
Ако си позитивен, ще привличаш към себе си позитивни емоции. Затова и аз
се опитвам да бъда позитивна и да се усмихвам почесто. Красиво е да видиш
усмихнати хора около теб.
Разбира се, не винаги ми
се получава. Като творец,
на всичкото отгоре и жена, съм много чувствителна, но все по-често се опитвам да търся добрата
страна на нещата. Често
си казвам „Всяко зло за
добро”!
- Човек няма цял живот да бъде млад. наслаждавате ли се на
мига?
- Наслаждавам се на всеки миг от живота, не се знае
дали ще има утре. Живеем сега. Нито в миналото,

нито
в бъдещето.
Мисля, че
всяка възраст
си има своята красота и чар. И ние не трябва
да страдаме по отминалите времена по младостта,
защото така ще изпуснем
много красиви моменти
от живота.
- Паулу куелю казва
никога да не съдим живота на другите, защото всеки човек познава
собствената си болка.
Вашата коя е?
- Много правилни думи. Ние много обичаме
да съдим, анализираме и
упрекваме другите. Една
балканска черта, която аз
не харесвам. Всеки трябва да си гледа неговата
паница и да „слага” в нея
каквото иска, без да се
интересува какво другите мислят за това. Не мога да определя коя е моята болка. Аз съм щастлив човек. Имам дом, семейството ми е здраво и е
до мен. Правя това, което
сърцето ми желае.
- Фамилното ви име е
рядко срещано
- Така е. Аз много се
гордея с фамилията си
и я харесвам. Макар да
срещах като малка леки подигравки, винаги с
гордост съм си я носила.

Често ме питат и аз разказвам историята как на
моите прапрадядо и баба децата им умирали
малки и те не могли да
се радват на рожба. Един
ден мъдър грък им казал,
че когато следващия път
им се роди дете, трябва
да го кръстят Еротей. Това значело „мир и любов,
любов към Бога”. Така и
направили. Детето се родило здраво, пораснало,
създало семейство и така - до днес. Разбира се,
това е просто една легенда, която съм слушала от
баща ми.
- коя е вашата слабост?
- Голяма слабост са ми пътешествията. Обожавам да пътувам и да се срещам с различни
култури и хора.
Това ме зарежда с енергия,
така създавам
много интересни контакти.
Обичам да
ходя на по-малко популярни
дестинации и
да опитвам от
местните ястия.
- За какво сте найблагодарна на своите
баба и дядо?
- Обичам да им пома-

гам. Но за жалост рядко
ми остава време. Хубаво
е да идеш при баба и дядо, да почувстваш тяхната
топлота и обич. Аз имам
още едно село освен Бельово. Казва се Извор и
е близо до София. То е от
страната на моята майка.
Като дете много обичах
да ходя там. Прекарвах по
цели месеци през лятната ваканция. С дядо ходехме за риба, даже и собствена въдица си имах, беше червена. Вечер ми разказваше приказки. А с баба поливахме градината и
правехме зимнина. Ех, че
хубаво детство съм има-

та война по този край, за
младините си... Аз го слушах в захлас. Обичах истории от миналото.
- опишете ми вашите
мечти и копнежи оттук
насетне?
- Аз съм един голям
мечтател. Искам да изпея още много песни и
да ги представя на моите почитатели с красиви видеореализации. Надявам се това завръщане към фолклора, което
наблюдавам напоследък,
да продължи и занапред.
Мечтая да пътувам и да
посетя далечни страни.
Но от всичко най-много

ла! На това село живееха
и моите пра баба и дядо.
Той беше много добър и
мъдър човек. Много истории ми е разказвал.
За Сръбско-българска-

искам здраве. Здраве желая и на вас, Иво, и на читателите на вестник „Пенсионери”!
Въпросите зададе
иво ангЕлоВ

„×инари” ïраçнóва 25 ã.

Ансамбъл „Чинари” празнува 25 години от създаването си и за да отбележи повода, ще направи
голям концерт. Събитието ще бъде на 10 декември
в зала 1 на НДК.
В големия спектакъл ще бъдат включени някои
от най-емблематичните за ансамбъла произве-

дения. Публиката ще
види фрагменти от
„Магията на танца”,
„Траките” и „Мистичен ритъм”, които
ще бъдат включени
в първата част на
шоуто. Тя е посветена на съвременната трактовка на българския фолклор.
Втората ще съдържа моменти от спектаклите „Възрожденски разкази” и „Ние,
българите”.
На сцената заедно с
танцьорите от „Чинари” ще излязат също
и група Etnotix, трио
„Булгарина”, квартет „Българи” и „Чинари дръмс”.
През годините хореографът и директор на ансамбъла Асен Павлов създава 13 авторски спектакъла, които по традиция артистите представят
пред публика всяка година преди Коледа.
Страницата подготви Маргарита лОЗаНОВа
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Ìоäни сúвети çа äаìи
Издокарването не е
само за младите. Предлагаме ви съвети как
да съберете всички погледи с прекрасен външен вид, дори и да не
сте първа младост.
Прикривай и разкривай. Да знаеш
кои части от тялото си да прикриеш и кои да
подчертаеш е
изкуство, което трябва да
владеят всички жени. При
по-възрастните обаче
то се превръща в основно правило. Горната част на
ръцете например често е проблемна зона за повъзрастните
дами и е добре да ги замаскирате, ако
не са достатъчно
стегнати. Вземете
пример от Хелън
Мирън и се облечете в коктейлна рокля
с дълъг ръкав. Ако пък
вече имате рокля без
ръкави, кадифено късо сако или жилетка с
пайети, ще ви свършат
отлична работа.

Меки тонове.
Черното е
най-

безопасни-

От стр. 1
Съдбата на любимката на вожда
на народите е съпътствана с възходи и падения.
Шестгодишна загубва майка си
– Надежда Алилуева, самоубила се
заради „деспотичния характер на
своя съпруг” според изследователи на семейството. Самият Сталин
обаче твърди, че причината е статия, подхвърлена й от зложелатели, публикувана в
западно списание, разкриваща небивали престъпления от негова страна. „Ако
беше разговаряла с мен, щеше да
разбере, че всичко е клевета и лъжа. Тя ме предаде.” Генералисимусът го казва на 16-годишната си
дъщеря, търсеща отговор за трагедията. Дотогава Светлана вярва, че майка й е починала от остър перитонит.
„Отгледа ме малограмотна старица от обслужващия персонал –
пише в автобиографичната си книга бившата преподавателка в Института за световна литература. –
Баща ми нямаше време за мен. Докато бях малка, ме глезеше. Наричаше ме своя любимка и стопанката на дома. Игрите ни бяха странни: аз съм началник, а той – мой
секретар, изпълняващ безпрекословно заповедите ми.”
Сърдечната връзка между двамата прекъсва заради младежките
увлечения на симпатичната девойка. Още незавършила гимназията,
тя се впуска в любовни отношения
с кинорежисьора Алексей Каплер,
25 години по-възрастен от нея.
След два документални филма за
Ленин той е светска знаменитост.
Щом Сталин научава за романа на

ят избор за по-младите жени, но с
напредването на

възрастта се променя
дъщеря си, Каплер набързо е обявен за неблагонадежден и изпратен в ГУЛАГ.
Първата любов на рано съзрялата комсомолка е към сина на Берия. Всесилният шеф на тайните
служби пресича отношенията им.
Добре познаващ характера на вожда и поведението на Светлана,
той е категоричен: ”Ще те смач-

9

свят

и цветът на кожата и
косата. В този случай
черното може да се
окаже прекалено контрастно. На по-мъдрите
дами всъщност им стоят по-добре по-меки
и убити цветове. Ако
все пак предпочитате
нещо тъмно, изберете
тъмносиньо или виненочервено и осветлете тоалета с блестящи металически аксесоари.
краката. Напредването
на
възрастта не означава автоматично, че дължината
на полата трябва да слезе надолу. Всъщност има
60-годишни жени
с по-красиви крака от 20-годишна
девойка. Ако вашият случай е такъв,
не се притеснявайте да носите къса
пола. Важното в случая е да не се вижда
нищо виснало. Добър
избор е дължина под
коляното. А красивите
обувки могат да отвлекат вниманието от всеки малък недостатък в
тялото или облеклото
ви. Препоръчваме ви
ниски обувки с лъскави елементи или с малко остро токче.

красиви на всяка въЗраст

Натурален крем
за изсветляване

Едно от предимствата на използването на натурални продукти е, че това прави приготвянето на
кремове бързо и безпроблемно.
Съставките лесно могат да бъдат купени. Найважното е да обърнете внимание на произхода им,
те трябва да бъдат 100% органични.
Можете да откриете тези продукти на ниски цени, но качеството им ще бъде под съмнение, а това означава, че резултатите ще бъдат съмнителни.
съставки: 1 и ½ чаша натурално кисело мляко,
4 бадема, 2 супени лъжици лимонов сок, 1 супена
лъжица пчелен мед
Приготовление: Сложете бадемите в блендер и
пригответе брашното. Възможно е да намерите готово брашно от бадеми в магазините и да пропуснете тази първа стъпка. След това изсипете брашното в купа. Добавете киселото мляко, сока от лимон
и пчелния мед. Разбъркайте добре, оставете натуралното средство да престои за няколко минути.
Всяка вечер преди сън обилно добре почистете кожата на лицето, след което нанесете доволно
количество от крема и изчакайте 20 минути. След
това изплакнете лицето с топла вода и подсушете с кърпа.
съвети. За най-добър резултат е желателно да
използвате този крем като неизменна част от своя
ежедневен разкрасителен режим. Ако го прилагате от време на време, възможно е да не постигнете желания ефект.
Избягвайте употребата на крема през деня, тъй
като лимоновият сок може да реагира негативно
на слънчевите лъчи. Затова запомнете, че това натурално средство е предназначено за вечерна употреба. То стимулира естествения процес на регенерация на кожата, който се осъществява по това
време от деня.
Първото нанасяте на крема ще ви дари с усещане за свежест и чистота. Определено ще ви допадне. Същинското изсветляване на кожата обаче
ще бъде факт след няколко седмици.

Кога точно попада в мрежите на
ЦРУ, не е известно. След смъртта
на третия си мъж, индийския комунист Раджа Сингх, тя получава
разрешение да отпътува в родината му. Обръща се лично към Леонид Брежнев. Резолюцията му е:
”Нека да разпилее праха на съпруга си над свещените води на Ганг.”
За разлика от Никита Хрушчов, от-

лучава. Тя е доста встрани от кремълските тайни. В книгата й, финансирана с цел развенчаване и
заклеймяване образа на ръководителя на великата победа на съветския народ над фашизма, тежестта
е върху интимния живот на Светлана. Въпреки това от 6.3.1967 г.
бежанката е първа новина в западната преса, а за мемоарите си
получава 2,4 млн. долара.
Интересът към нея постепенно затихва. През 1970
г. се омъжва за архитекта
Уилям Питърс и се прекръства на Лана Питърс. На 44
години ражда дъщеря Оля.
След като мъжът й успява
да усвои тлъстия й хонорар
от книгата, той я обвинява, че „в нея се пробужда
диктаторският характер на
кремълска принцеса”, и се
развежда.
През ноември 1984 г.
Светлана пристига в СССР.
Студената война е приключила и Юрий Андропов
счита, че щерката на вожда
на народите не представлява каквато и да е опасност. Тя се заселва в Тбилиси, но след две години моли Горбачов да замине за
САЩ, където е осигурена
с персонална пенсия. Последното й дете Олга приема името Крис Евънс. Другите й
две деца не желаят да си спомнят
за нея. Те, както и повечето руснаци, я възприемат като недостойна
дъщеря на достоен човек, елемент
на идеологическата борба на САЩ
срещу родината им.

Кремълската принцеса
ка като едното нищо.”
През 1944 г. Светлана се омъжва за
Григорий Морозов,
съученик на брат й
Василий. Ражда син
и го кръщава Йосиф,
на баща си. Но дядото не е във възторг
от зетя: „Поне да беше руснак - сърди се
той, - защо точно евреин?“ Подобно отношение предрешава
нещата. Само за минути в гражданското отделение от паспорта
на Светлана изчезва
регистрацията „Омъжена”. Избраникът на
Сталин е Юрий Жда- светлана с баща си йосиф сталин
нов: ”Наше момче, на
верен съратник от нашите болше- нел всичките привилегии от члевишки среди” - категоричен е той. новете на семейството на Сталин,
Ражда се и дъщеричката Екатери- Брежнев е благосклонен към тях.
на, но и този брак не продължава
В Делхи Светлана успява да вледълго. След три години е разтрог- зе в посолството на САЩ през тайнат. Славата на Светлана, че сменя на врата, която иначе е винаги замъжете и не държи на съветския ключена. ЦРУ очаква от нея много
морал, се носи из Москва.
повече, отколкото по-
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тиКÂата - ÅсÅнна насËаÄа

рàçÿäêà
Продукти: 500 г тиква, 300 г
цедено кисело мляко, 3 скилидки чесън, 2 с. л. зехтин
(олио), 1 с. л. сушена мента, сол
и лют червен пипер на вкус
Приготвяне: Тиквата се настъргва, след което се вари на пара, докато
омекне. Изстудява се и се отцежда. Чесънът и солта се правят
на паста и се прибавят към киселото мляко заедно със зехтина и тиквата. В чиния се изсипва разядката, слага още малко
зехтин, отгоре лют пипер и сушена мента.

тиквата е един наистина удивителен зеленчук заради многобройните си полезни
хранителни качества. твърди се, че историята й започва още преди 5000 години в далечно Перу, а именно индианците са първите хора, занимавали се с отглеждане и развъждане на тикви.
тиквата е добър източник на калий и фосфор, калций, магнезий, желязо,мед и кобалт.
има високо съдържание на витамин с - около 15 мг в 100 г, както и каротин, целулоза.
тя е доста богата на пектин и витамините в1, в2 и рр. вкусните тиквени семки съдържат много масла, белтъчни и смолисти вещества. При консумация не бива да се
осоляват много. Полезни са за страдащите
от хронични чернодробни възпаления, гастрит, колит, анемия, хипертония и остеопороза. а за всички почитатели на есенното меню публикуваме вкусни рецепти с
този плод-зеленчук.

Ïèêàíòíà êðåìñóïà
Продукти: 1,5 кг тиква – обелена, почистена от семките и нарязана на кубчета, 1 глава лук – нарязана
на полумесеци, 2 с.л. зехтин или олио, 5-6 скилидки чесън, 1 л пилешки
бульон, половин литър вода, 100 мл
прясно мляко, 100 мл готварска сметана, чили на вкус, мащерка на вкус,
щипка индийско орехче, сол и черен
пипер на вкус
Приготвяне: В дълбок съд загрейте олиото на котлона и запържете лука за няколко минути, докато придобие златист цвят. Прибавете чесъна

и запържете за около половин минута, колкото да си пусне аромата
(внимавайте да не го изгорите, защото ще стане горчив). След това
прибавете тиквата и сипете пилешкия бульон. Долейте вода, колкото е необходимо, за да се покрият
всички кубчета тиква. Варете, докато тиквата омекне напълно. Пасирайте супата с част от бульона в кухненски робот, блендер или с пасатор.
Върнете супата обратно на котлона,
прибавете прясното мляко и готварската сметана и оставете да поври 3-4

минути. Ако ви се струва гъста, долейте още вода, докато постигнете
желаната от вас гъстота. Прибавете
сол, черен пипер, мащерка, индийско орехче и чили на вкус.
Поднесете с крутони или препечен хляб.

с îðèç

Кèø
Продукти за 6 порции: 1 лист бутертесто, 100 г тиква, нарязана на кубчета
и изпечена, 1 стрък праз, 2 с. л. зехтин,
2-3 с. л. замразен грах, 250 г риба тон от
консерва, 4 яйца, 150 г заквасена сметана, пипер
За гарнитура: листа зелена салата,
червено зеле, чери домати, сол, зехтин
(олио), оцет
Приготвяне: Изрежете тестото на кръг по формата на тавата, като оставяте по 2 см рамка от всички страни. Застелете дъното и стените на тавата, надупчете го с вилица, за да не се надува. Запечете в предварително загрята на 180 градуса за 10 мин. Запечете праза на сух тиган, налейте зехтина. Задушете до омекване. Добавете изпечената тиква и граха. Овкусете със
сол и пипер. Разбийте яйцата със сметаната. Разнесете рибата върху запеченото тесто. Отгоре изсипете зеленчуците на равномерен пласт. Залейте
с яйчената смес. Върнете във фурната за 30 мин. Сервирайте със салата.

Кàðàìåëåíè
êóá÷åòà

Продукти: 1 кг тиква, нарязана на
кубчета, 1 чаена чаша захар, 1 чаена
чаша вода, печени орехи или бадеми, нарязани на едро.
Приготвяне: Карамелизирайте
захарта и добавете 1 чаена чаша гореща вода (внимавайте, че пръска!) и
бъркайте, докато карамелът се разтвори. Наредете нарязаната на кубчета тиква в тава, залейте с карамеления сироп и печете в силно загрята фурна за около 40 минути. Преди
да поднесете, поръсете с едро нарязани печени орехи.

Продукти: 150 г тиква, 1
ч. ч. ориз, 1 глава лук, 1 с.л.
олио, 1 ч. л. масло, сол, черен пипер, 1 с. л. мак.
Приготвяне: Тиквата
се нарязва на кубчета и
се задушава в загрятото масло 5 минути. Налива се топла вода колкото да я покрие. Посолява се и задушаването
продължава на слаб огън
още 10 минути. В друг съд
се загрява олиото и в него
се задушава нарязаният на
ситно лук. Щом стане про-

Продукти: 1 малка тиква, 150 г броколи, 1/2
стрък праз, шепа рукола или бейби спанак, 2-3
фурми, черен и бял сусам, орехи, 2 супени лъжици зехтин (олио),
За соса: 2 супени лъжици оцет, 2 супени лъжици зехтин (олио), 1 супена лъжица тъмен соев сос, 1 чаена лъжичка джинджифил, 1/4 чаена
лъжичка индийско орехче, салвия, щипка кафява захар, щипка морска сол
Приготвяне: Отрежете и почистете тиквата
от семената. Разбъркайте продуктите за соса и
намажете тиквата. Поръсете я със салвия. Поставете я в загрята на 180 градуса фурна и печете
до готовност.
Нарежете другата част на тиквата на лентички с дебелина 1 см. Бланширайте броколите, спанака и нарежете праза на едро. В сух нагорещен
тиган запечете семената и ядките, а след това ги
извадете да се охладят.
Добавете в тигана броколите, лентичките тиква, спанака и праза да се гриловат. Овкусете ги
със зехтин по ваш вкус.
Когато тиквата е готова, запълнете я с рукола,
топлите зеленчуци, фурмите (отстранете костилките и ги нарежете на ленти), поръсете със семената и ядките и обилно залейте ястието с ароматния сос.

зрачен, се прибавя измитият и отцеден

ориз.
Посолява се, разбърква се
и се пържи 2-3 минути. На-

лива се вода и се оставя да
поври 3 минути при непрекъснато бъркане. Прибавят се черният пипер
и маковото семе.
Разбърква се
и се оставя да
поври 3 минути. Прибавя се
задушената тиква, разбърква се
и се вари до пълна
готовност. Цялата течност трябва да бъде поета
от ориза, а самият той да бъде сварен.

Кåêñ
Продукти: 175 г меко масло, 1 ч. ч. захар, 2 яйца, 1/4 ч.
ч. топло мляко, 1 голяма ч. ч.
пюре от тиква, 1 и 1/4 голяма
ч. ч. брашно, 1 ч. л. канела, 1/4
ч. л. индийско орехче, 1/4 ч. л.
сода, 1/2 ч. л. бакпулвер, 1 ванилия, щипка сол.
Приготвяне: Обелете и нарежете тиквата. Сварете я във
вода с малко захар до омекване, след което я намачкайте с вилица. В купа смесете всички сухи съставки – брашно, канела, индийско орехче, сода,
сол и ванилия. С помощта на кухненски робот или миксер
разбийте мекото масло със захарта. Добавете двете яйца,

Åñåííà áàíèöà
Продукти: 1 пакет кори
за баница (за предпочитане
от по-дебелите, на сач), 500 г
тиква, 4 средни ябълки (около 250-300 г), 2 круши, 3 супени лъжици стафиди, 2 супени лъжици червени боровинки, 100 г галета, 200 г захар, 4
супени лъжици фини овесе-

тîïëà ñàëàòà

ни ядки, 1 чаена
лъжичка канела,
олио
Приготвяне: Обелете и
почистете плодовете. Настържете на едро
ренде тиквата и ябълките, а
крушите нарежете на кубче-

та. Накълцайте стафидите и
червените боровинки (може
да ги оставите и цели) и ги

топлото мляко и пюрето от тиква и
бъркайте до хомогенност. Накрая добавете сухите съставки.
Намажете с масло и поръсете с
брашно форма за кейк или тортена
форма със свалящ се ринг. Изсипете тестото.
Печете в загрята фурна на 170 градуса 50 минути, докато клечката излезе суха. Оставете да се охлади. Ако
формата го позволява, го обърнете и
поръсете с пудра захар.
Бихте могли да приготвите и карамелен сос, който да
разлеете отгоре, от течна сладкарска сметана и кафява
захар, които да кипнете на котлона, но и така е чудесен!
добавете към останалите
плодове. Поръсете ги с галета, захар, канела, овесени ядки и разбъркайте съставките.
Всяка кора намажете с олио, разпределете
част от плънката и я навийте на руло. Готовите
рула подредете едно до
Страницата подготви

друго в намаслена тава.
Печете баницата в предварително загрята фурна на
170 градуса.
Извадете готовата баница, напръскайте я с вода и
я покрийте с кърпа. Когато
изстине, я нарежете на парчета, които поръсете с пудра захар.
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ÀÔÅËÀÍÄÐÀ - ÇÅÁÐÎÂÎÒÎ ÖÂÅÒÅ

а ф е л а н д р а /
Aphelandra е красиво многогодишно растение, което
прилича на малък храст, със
средна височина между 3 5
и 50 см. Топлолюбива и влаголюбива, афеландрата се нуждае от
специфични грижи, за
да ви се отблагодари с
прекрасните си цветове
и листа. В природата това растение, което принадлежи към семейство
Acanthaceae, е широко
разпространено в Централна и Южна Америка, където
обитава предимно тропиче-

ските джунгли.
Афеландрата е екзотично растение
с яркожълти класоподобн
и
цветове,
к о ито се
появяват в края на лятото и началото
на есента.
Листата му са
тъмнозелени, нашарени с бели
жилки, поради което е известно с името
зеброво цвете.

Място

Най-подходящо е светлото
до леко засенченото място,
но без да се огрява от слънцето. Не бива да я поставяте
на течение, защото листата й
ще окапят.

Температура

Афеландрата е топлолюбиво растение, поради което са
препоръчителни сравнително високи температури - между 18 и 25 градуса. При температури под 1 градус може да
замръзне, затова през зимата
задължително го приберете в
топло помещение.

Поливане

Независимо от сезона почвата трябва да се поддържа
равномерно влажна, без да

подгизва. Поливането е добре да се осъществява с филтрирана или престояла вода. За поддържане на висока влажност на
въздуха листата на цветето се
оросяват с мека
вода.

Пресаждане

Най-подходящото време е пролетта
през март.
За целта предварително
корените се намаляват, след
което растението се пресажда в малко по-голяма саксия
с хумусна и богата на хранителни вещества пръст.

Äîí ëèìîí ó äîìà

А

ко сме мераклии да имаме вкъщи
зеленко и обичаме да се грижим
за растения, едно лимонче ще ни
донесе много настроение и радост. Как
да го отгледаме у дома?
Лимонът е цитрус, който успешно може да вирее в домашни условия. Необходими са само някои специфични грижи,
за да расте достатъчно добре.
Лимонът се нуждае от топлината,
влагата и светлината, която има в своята родина. Не е никак лесно да му осигурите подобни условия, особено в градските жилища, често отоплявани от парно. Да се поддържа висока температура
в стаята не е проблем за любителя цитрусовъд, проблем е за лимоновото дръвче. На високата температура трябва да
съответства висока почвена и въздушна влажност, което налага чести поливки и пръскане.
Най-големият проблем е недостигът
на светлина в късите и мрачни дни. Смята се, че
той е една от причините за окапването на част от
листата. Спасението в такива случаи е допълни-

телното луминесцентно осветление и редовното почистване на праха от листата.
И все пак, ако трябва да зимува в топлата стая,
настанете дръвчето близо до прозореца, но не и
толкова, че да му е студено. Трябва да е далеч от
радиатор или друг източник на топлина.
Няма да сгрешите, ако поставите съда с лимона в друг плитък съд, напълнен с влажен пясък. И още нещо, което не е просто подробност
– разположете го върху поставка на 50-60 см от
пода. Така корените ще бъдат при по-благоприятна температура, ще функционират по-добре и
ще задоволяват нуждите на надземната част от
вода. Когато температурата на почвата е по-ниска, макар и да е достатъчно влажна, листата съхнат и окапват, защото корените не могат
да им подадат вода. Това е т. нар. физиологична суша.
Най-безболезнено
ще презимува лимонът
в хладно помещение
при температура 6-8
градуса и редки поливки. Но преминаването
към такива условия не
трябва да е рязко. Затова отрано (септемвриоктомври) се разреждат поливките, оронват
се цветните пъпки, прищипват се младите леторасти. В хладното помещение се внасят, когато атмосферната температура се понижи докъм
5-6 градуса.

ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÎÂÎØÊÈÒÅ
През ноември в овощните
насаждения чрез качественото
провеждане на дълбоката оран
до голяма степен ще бъде ограничено разпространението на
болести и вредители.
В растителните остатъци зимуват много от тях. В овощните градини те са потенциален
източник на зараза и болести
(струпясване по ябълката и крушата, кафяви листни петна по
дюлята и крушата, церкоспороза, черно гниене по семковите
и др.) и неприятели (ябълковия
цветопробивач, плодови оси,
бадемов семеяд, черешова муха и др.).
Ябълковите и крушовите
дървета, нападнати силно от

струпясване, е препоръчително да се напръскат обилно с 5%
разтвор карбамид. карбамидът представлява благоприятна среда за развитие на някои
микроорганизми, които унищожават мицела на струпясването. желателно е да се третират и окапалите около дърветата листа.
В края на листопада прасковените, кайсиевите, черешовите и бадемовите насаждения
трябва да се пръскат с 2% бордолезов разтвор за борба със
сачмянката и инфекционната
апоплексия.
За предпазване на овощните
култури от зимните студове, за
унищожаване на лишеите и мъ-

ховете, за отблъскване на миризливия дървесинояд и дървесницата стволът и дебелите
клони на дърветата се намазват
с 20% варна каша, към която се
прибавя малко глина.

Размножаване

Афеландрата се размножава по два начина - чрез резници или семена.
Най-удобното време да получите ново растение е през
пролетта.

Çåëåòî
ïîåìà
êúì êàöèòå
главестото зеле е една от най-обичаните и употребявани храна от българина. Най-много се консумира през зимните студени дни, затова се отглежда за късно производство, като през есента са найподходящите климатични условия за доброто му развитие – по-хладно и влажно
време. Тогава образува плътна и стегната
зелка с по-добри вкусови качества. Когато зелките са за средно ранно производство, семената се засяват на открити лехи
в края на април, а през втората половина
на август – началото на септември зелките са готови за рязане.
късното зеле, засято в началото на юни,
е готово в края на октомври – началото на
ноември. То пълни кацата за предстояща-

та зима. Важна грижа при отглеждането на
зелето е редовното поливане, подхранване, окопаване и борбата с зелевите вредители. Освен като кисело зеле и туршии,
свежи зелки се запазват, като се отскубнат
с корен и се закачат с главата надолу. Избират се най-здравите, непрерасли, плътни и ненаранени зелки.
средно ранните и късните сортове
зеле се прибират на един или два пъти,
след падане на първите есенни слани. С
прибирането не трябва да се закъснява,
последните зелки трябва да са прибрани
преди температурата да е спаднала под –
5С. Ако падне под 0С, се изчаква зелките да се размразят и тогава се прибират.
Засегнатите от ниски температури
зелки са с намалена способност за съхраняване.
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Натикаха ни в настояще
без достойно бъдеще
Не си мислете, че са само бездарно некачествените и ужасно грозни ремонти!
Една тълпа зле образовани,
лошо възпитани, твърде некомпетентни и страшно арогантни хора се набутаха или
бяха спуснати къде ли не.
Те са в управлението на
здравеопазването в центъра и по места. Те са в образованието, да не ви казвам
как вилнеят във висшето образование, без да си имат
и хал хабер що е всъщност
висше образование - просто
това било свободното място
и им се паднало да управляват! Докато им намерят друго поле за изява. Със същия
успех те биха управлявали и
федерацията по ръгби. Ако
има все още такава.
Те са в науката, по-скоро
паразитират върху нея.
Те са в строителството.

Те са в културата.
Те са в екологията.
Те са в земеделието.
Те са на много, много
места.

Те са - и това също е много страшно - в системата за
сигурност.
И понеже си повярваха, и
понеже са безконтролни, и
понеже си мислят, че компе-

Никола Филчев:

Олигарсите влияят
на политическата
система

От стр. 1
По своята същност капитализмът е дълбоко несправедлив, неравенството е дълбоко заложено в него. Народът с право
нарича приватизацията престъпна.
Два са въпросите: Първо - дали нашата приватизация беше честна - народът
с право я нарича разбойническата при-

В

тенциите, които са им връчени, веднага ги сдобиват с
компетентност за осъществяване на тези компетенции, и понеже у тях са и
ножът, и сиренето, те вече не
се задоволяват
само да претакат европейски,
държавни, общински и частни (но чужди) пари в своите сметки, но със свещената си простота вече ни натрапват своите
нелепи разбирания, лоши вкусове, абсурдни представи
за красиво и съвременно,
арогантни разпореждания.
Злото е тук и то няма да
миряса, докато не ни накара да му се подчиним телом

навечерието на
1 ноември страната ни за пореден път бе разтърсена от бездушното
отношение на високопоставен политик. Но той е само върхът на айсберга от лицемерие, арогантност,
безскрупулност,
агресия и ниска
култура, пропила се в българското
общество. Държавата на духа, тази със
славното си минало,
тази, в която твориха Наум, Климент Охридски, Константин
Преславски, тази, която роди Яворов, Дебелянов, Вазов, която обрече на безсмъртие Ботев, Левски...
Дами и господа,
държавата
България, за която учим
в учебниците по история, и тази, за ко-

и духом, докато не започнем да живеем по неговите разбирания, по неговата "естетика", по неговата
"етика", по неговия закон и
канон! В България започва
да става страшно. От гледна точка на нейното настояще. За първи път от толкова години ние сме натикани в настояще без бъдеще.
Или без българско достойно бъдеще. Не наричайте
това черногледство, а добре информиран песимизъм. Никакво черногледство не може да обрисува
достатъчно адекватно реалната картина у нас.
Колко тъжно ми е, че
мнозинството е сляпо за
тази реална картина. А как
няма да е сляпо, след като
я съзерцава пасивно с възможно най-широко затворени очи...
Проф. Николай
СЛАТИНСКИ, експерт по
национална сигурност

ято четем в дебелите трудове на професори, вече я няма. Да, тя наистина е
част от миналото ни,
останала обект само

31.X. - 6.XI.2018 г.

Абонирайте се!

Уважаеми читатели, ако искате и занапред да сте в течение
на най-актуалните
политически събития
в страната и оценките за тях от изтъкнати политолози и социолози - абонирайте
се за 2019 г. Само така няма да пропуснете нито един брой от
любимия ви вестник
„Пенсионери”.

собствените си нужди и борейки се всеки ден с живота, търсейки възможности
за лично оцеляване,
ние загубихме чо-

празници за нашата страна. На него
ще изречем на глас
десетина имена на
будители, но за съжаление от нашето
дълбоко минало. И е твърде
естествено. Защо ли? Защото за последните 50 години
ние не можем
да назовем една фамилия на човек, който да ни накара да
се чувстваме истински горди, а само
такива на престъпници и псевдополитици или уродливи
културтрегери, възприемани от младите като „икони”.
Спасение има, но
този път не дебне
отвсякъде. Отново
перото и свещта ще
спасят българина!
Четете книги и се
молете за България!
Симеон КУЛИШ

Будният дух на
един заспал народ
на научно изследване. Държавата не е
само икономически
растеж, широки магистрали, китайски
или арабски инвестиции, военни самолети или похвални
слова на еврокомисари, тя преди всичко се отъждествява
с народа си, с неговата история, дух и
култура. Територия,
институции, дори хора имаме днес, но не
и човеци, не и личности!
Задоволявайки

вешкия си образ.
Отдавна държавата
България се е превърнала в джунглата България, говореща на всякакви езици, но не и на родния си, чудейки се
как българинът да
избяга от нея, сякаш е врящ котел,
на технически грамотни, но културно
бедни, на претенциозни палета, джавкащи срещу всичко
и всички...
1 ноември е един
от
най-светлите

Първи сме по бедност в Европа

ватизация на Костов. Имаше тогава официална държавна политика, идваха консултанти от Америка, Западна Европа и
те раздържавяваха, като го раздадоха на
приятелите си.
Капитализмът е един дълбоко несправедлив строй. Недоволните са много, но
има и доволни, които придобиха държавното имущество за жълти стотинки. Без
оперативните възможности на МВР и финансовите контролни органи прокуратурата не можеше да направи нищо, тя става чиновническа. И, второ - къде са днес
документите от приватизацията? Казвал
съм го: когато корупцията е държавна
политика, никаква прокуратура не може
да я спре.

Въпреки че докладът е озаглавен "Тенденции в положението
на хората в риск и социално изключване”, т.е. в него се извежда
на преден план тенденцията за
намаляване на процента на бедност в Европейския съюз, там се
подчертава, че все още над 115
милиона граждани на Европа
са под чертата на бедността и
са застрашени от социално изключване.
Точното число е 117,5 милиона души, което е почти една
четвърт от населението на Евросъюза - 24 процента.
Под чертата на бедност попадат 24,4% от жителите на Естония, в Латвия процентите са близо 28, а в Естония - над 30.
В Гърция бедни са 35,6 процента, в Румъния - почти 39, а
първенец е България с 40,4 на
сто под прага на бедността и с

риск от социално изключване.
Рискът се преценява спрямо
жизненото равнище на съответната страна
и включва семейство от 4
човека,
с две деца под 14
години.
По данните на
Евростат
10
892
евро годишно е
прагът на
бедност в Естония, 8019 е в Латвия и малко над 7000 евро - в Литва. В Гърция прагът на бедност е

9450 евро, в Румъния - 13 714 евро, а в България 7765 български
лева.
Н
а
другия
полюс
са Чехия, която има
най-малко гражд а н и
в риск
– 13,3
процента, Финландия с малко
на 16 на
сто, и Дания и Холандия - съответно с 16,7 и 16,8
процента.
Страницата подготви Цветан Илиев

БНТ 2
ПЕТЪК, 2 ноември
Сафарито на Скаут
Знаете ли, че...
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 Клуб “История.bg”
9:40 Библиотеката
10:30 Олтарите на България
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
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 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Не и след теб
20:50 Япония днес: Красотата
на природата
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Версията на Барни
1:35 Натисни F1
1:50 В близък план
2:20 Не и след теб
3:45 Време за губене
4:15 Откакто свят светува
4:45 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2
6:00
6:25
6:35
7:30

БНТ 4 /БНТ свят/
ПЕТЪК, 2 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 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Ново 10 + 2
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
17:25 Пътуване до Исла Негра
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно

тв програми

20:30
20:45
21:15
23:05
23:20
1:05
3:00

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 Уралски диксиленд /Русия/
0:30 Джак и Джил срещу света
2:00 Култура.БГ
2:55 100% будни
4:05 Дойче веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 3 ноември
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковци
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 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен

Спортни новини
В кадър
Мародери
По света и у нас
Вълк
Компанията
Студио “Х”: Мъртвецът на
Мегре
4:30 Дойче веле: Шифт
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 5 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:
“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Под едно небе
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 Под едно небе
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 6 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
18:20 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
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата
0:20 Култура.БГ
1:15 100% будни

СЪБОТА, 3 ноември
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сребристият жребец
Сид – дете на науката
Гимназия „Черна дупка“
Япония днес
По света и у нас
Домът на вярата
Олтарите на България
Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Русенски маршрути Крепости
15:20 Вярвам в гения на българския народ
16:15 Следвай ме
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Матура
22:35 Евроновини: В бъдещето
22:45 По света и у нас
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Туристически маршрути
0:30 Америка днес
1:30 Време за губене
2:00 Матура
4:05 Туристически маршрути
4:35 Рецепта за култура
5:30 Златни ръце
5:45 Домът на вярата

НЕДЕЛЯ, 4 ноември
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
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018
13:45 Япония днес: Красотата
на природата
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Олово срещу словото
15:55 Черно-бяло кино: “Цар
и генерал” /90 години от
рождението на Борислав
Пунчев/
17:10 Олтарите на България
17:20 Златни ръце
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 №1 Туризмът: Мистика,
слънце и дружба между
народите
19:00 Младите иноватори
19:30 Днес и утре
20:00 Етнофокус
21:00 Русенски маршрути Крепости
21:20 Юбилейна гала вечер на
Христина Ангелакова
23:05 По света и у нас
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Афиш
0:35 Пътешествия
1:05 Музика, музика...
1:35 Америка днес
2:30 Репетиция
3:00 Олово срещу словото

ПОНЕДЕЛНИК, 5 ноември
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 10 000 крачки
06:35 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя
08:00 Кармата Д-3
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Олтарите на България
11:40 Русенски маршрути Крепости
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика…
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Сафарито на Скаут
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято 2018
00:40 Натисни F1
00:55 Знание.БГ
01:25 60 минути за култура
02:15 Репетиция
02:45 Младите иноватори
03:15 Кармата Д-3

ВТОРНИК, 6 ноември
06:00 Сафарито на Скаут
06:25 5 минути София
06:30 Култура.БГ
07:25 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
07:55 Поклоннически пътеписи от Адриатика до
Преспа
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, 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 Семеен бизнес
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 Търсачи на съкровища
20:50 Япония днес
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 На лов за Върколак
01:05 Знание.БГ
01:35 60 минути за култура
02:30 Търсачи на съкровища
04:00 Време за губене
04:30 Библиотеката
05:30 Пътувай с БНТ 2

СЪБОТА, 3 ноември
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Открито с Валя Ахчиева
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 Военнополицейскищрихи
10:00 Рецепта за култура
11:00 Клуб “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 По стъпките на Паисий
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 Роялът /90 години от
рождението на режисьора Борислав Пунчев/
22:15 Умно село
23:00 Часът на зрителите
23:30 Златни ръце
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура
1:00 Viva la музика
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 7

НЕДЕЛЯ, 4 ноември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество 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 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Тони
22:15 Нощни птици
23:15 Будител на годината 2018
0:15 По света и у нас
0:30 На опера с БНТ 2
1:00 Извън играта
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 5 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 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
4:50 Култура.БГ
5:45 Афиш

ВТОРНИК, 6 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 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът: Крайбрежно плаване и атракция
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Култура.БГ
5:45 Малки истории

2.XI. - 8.XI.2018 г.
ПЕТЪК, 2 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
На този ден
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увреден слух
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:
“Вкусната България”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат

Български

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Когато рибата изчезне
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край
7
18:00 Извън играта
18:45 Планетата Земя 2: Джунгли
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Компанията
22:45 По света и у нас
23:00 Студио “Х”: Мъртвецът на
Мегре
0:35 Гадно
2:15 Джак и Джил срещу света
3:40 Планетата Земя 2: Джунгли
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 4 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:10 Пиксел Пинки
6:35 Стройковци
7:00 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 Будител на годината 2018
14:00 Библиотеката
15:00 Акийла и правописът
17:00 Фестивалът в Гластънбъри
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

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
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Най-гледаните

31.X. - 6.XI.2018 г.

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

6:05
6:35
7:05
7:30
7:55
8:20
8:30
9:00
9:15
9:30

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

Под едно небе
История.bg
Брат за брата
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 7 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
18:20 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
1:25 100% будни
2:25 Под едно небе
3:30 Мария Терезия
4:20 Брат за брата
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5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 8 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 Славата на България
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: “Лудогорец” “Ларнака”
0:15 TrendY
0:45 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Мародери
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

СРЯДА, 7 ноември
06:00 Семеен бизнес
06:25 Олтарите на България
06:35 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
08:00 Строгост и благоговеене
пред отечеството
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Баядерка” от Лудвиг Минкус
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 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 Създаването на “Плюс
един”
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 На лов за Върколак
01:05 Знание.БГ
01:35 60 минути за култура
02:30 Създаването на “Плюс
един”
04:00 На опера с БНТ 2: “Баядерка” от Лудвиг Минкус
04:30 Библиотеката
05:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 8 ноември
06:00 Семеен бизнес
06:30 Златни ръце
06:35 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 TrendY
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: Балет
“Нестинарка” от Марин
Големинов
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
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 Порокът на Махоуни
21:00 Евроновини
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 Великите дебатьори
01:05 Знание.БГ
01:35 60 минути за култура
02:25 Порокът на Махоуни
04:05 Вечната музика
04:35 Библиотеката
05:35 Пътувай с БНТ 2

СРЯДА, 7 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
На този ден
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 7
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика…
21:30 Арт стрийм
22:00 На опера с БНТ 2: “Баядерка” от Лудвиг Минкус
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, 8 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 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 Концлагерът “Трикери”
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Мотоспорт Екстра
1:45 Извън играта
2:30 Бразди
3:00 Библиотеката
4:00 Знаете ли, че...

6:00
8:30
8:45
8:50
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
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ПЕТЪК, 2 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 47
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 49
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 41
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 135
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” еп.39
21:00 „Фермата: Съединение”
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините00:00
„Приятели” еп.22,23
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.15
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 90
05:00 „Приятели”/п./– сериал
bTV синема
Петък, 2 НОЕМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:00 „Ривърдейл“ – сериал,с.1
09:15 „Коледни бъркотии“
11:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
13:30 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
14:30 „Момчетата от Джърси“
17:15 „Моля, залагайте!”
19:15 „Мелодия за една нощ“
- романтичен (Канада,
2007), режисьор – Дейвид Уийвър, актьори
– Лора Лейтън, Антонио
Купо, Ели Харви и др.
21:00 „Последният ловец
на вещици” -екшън,
приключенски, фентъзи
(САЩ, 2015), режисьор
- Брек Айзнър, актьори
- Вин Дизел, Роуз Лесли,
Илайджа Уд, Майкъл
Кейн, Армани Джаксън,
Олафур Дарри Олафссон
и др.
23:15 „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.
01:45 „ 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.
04:00 „Мелодия за една нощ“
- романтичен (Канада,
2007), режисьор – Дейвид Уийвър
бтв комеди
Петък, 2 НОЕМВРИ
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 „Изпозагубеният свят“
- приключенски, фантастика, комедия (САЩ,
2009), режисьор - Брад
Силберлинг, актьори Ана Фрил, Уил Фарел,
Дани Макбрайд 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 „Комиците и приятели” –
комедийно 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 „Изпозагубеният свят“
- приключенски, фантастика, комедия (САЩ,
2009), режисьор - Брад
Силберлинг, актьори Ана Фрил, Уил Фарел,
Дани Макбрайд 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
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СЪБОТА, 3 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм” –
анимация
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.9, еп. 1,2
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“ –
сериал, с.4, еп.1
13:00 „Майор Пейн“
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Робин Худ”–
екшън, приключенски,
драма (САЩ, 2010),
режисьор - Ридли Скот,
актьори - Ръсел Кроу,
Кейт Бланшет
22:50 Мегахит: „Дракула:
Неразказан“ - драма,
екшън, фентъзи (САЩ,
Япония, 2014), режисьор
- Гари Шор, актьори
-Люк Евънс, Сара Гадон,
Доминик Купър, Арт
Паркинсън, Пол Кей, Зак
Макгоун, Ноа Хънтли
00:50 „На прицел“ - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, 2016), режисьор –
Кеони Уаксман, актьори
– Стивън Сегал, Флорин
Пиерсик –младши,
Джейд Юън
02:20 „Мутра по заместване“
02:50 „Карбовски: Втори план“
/п./– документална поредица
03:40 „Мармалад” /п./ – токшоу
05:10 „Cool…T” /п./– лайфстайл
предаване

НЕДЕЛЯ, 4 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” – сериал, с.9, еп. 3,4
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 Премиера: „Малка септемврийска афера“
15:00 „Бейб“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите – поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Фермата: Съединение”
22:00 „Папараци“ – телевизионен таблоид
23:00 „Секретен отряд” – екшън, трилър, фантастика
(САЩ, 2009), режисьор
- Пол МакГуигън, актьори - Дакота Фанинг, Скот
Майкъл Кембъл, Крис
Евънс, Камила Бел, Джимон Хонсу, Клиф Къртис
01:00 „Заклинанието” – ужаси,
трилър (The Conjuring,
САЩ, 2013), режисьор
– Джеймс Уан, актьори
– Вера Фармига, Патрик
Уилсън, Лили Тейлър,
Рон Ливингстън, Джои
Кинг, Макензи Фой, Джоуи Кинг
03:00 „Търси се…” /п./ – токшоу
04:00 „120 минути” /п./ – публицистично предаване
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 5 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 48
15:00 Премиера: „Шест сестри” – сериал, с.3, еп. 50
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 42
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 136
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.40
21:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”– сериал, с.8,
еп.24, с.9, еп.1
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.16
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 91
05:00 „Приятели”/п./– сериал

05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване
ВТОРНИК, 6 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 49
15:00 Премиера: „Шест сестри” – сериал, с.3, еп. 51
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 43
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 137
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.41
21:00 „Фермата: Съединение”
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”– сериал, с.9,
еп. 2,3
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.17
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 92
05:00 „Приятели”/п./– сериал

СРЯДА, 7 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 50
15:00 Премиера: „Шест сестри” – сериал, с.3, еп. 52
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 44
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 138
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.42
21:00 „Фермата: Съединение”
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”– сериал, с.9,
еп. 4,5
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.18
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 93
05:00 „Приятели”/п./– сериал

ЧЕТВЪРТЪК, 8 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 51
15:00 Премиера: „Шест сестри” – сериал, с.3, еп. 53
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 45
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 139
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.43
21:00 „Фермата: Съединение”
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”– сериал, с.9,
еп. 6,7
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.19
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 94
05:00 „Приятели”/п./– сериал
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

Събота, 3 НОЕМВРИ
06:00 „Моля, залагайте!”
07:45 „Американско момиче:
Грейс постига успех”
10:00 „Тъмни сенки” - комедия,
фентъзи, ужаси
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:30 „Здрач”
16:00 „Последният ловец
на вещици” -екшън,
приключенски, фентъзи
(САЩ, 2015), режисьор
- Брек Айзнър, актьори
- Вин Дизел, Роуз Лесли,
Илайджа Уд, Майкъл
Кейн, Армани Джаксън,
Олафур Дарри Олафссон
и др.
18:15 „Момчетата от Джърси“
- биографичен, драма,
музикален (САЩ, 2015),
режисьор - Клинт Истууд, актьори - Винсент
Пиаца, Джон Лойд Йънг,
Катрин Нардучи, Кристофър Уокън, Франческа
Истууд и др.
21:00 „Ван Хелсинг“ - екшън,
фентъзи, трилър, приключенски (САЩ, Чехия,
2004), режисьор - Стивън
Зомърс, актьори - Хю
Джакман, Кейт Бекинсейл, Кевин Дж. О’Конър,
Ричард Роксбърг, Дейвид
Уенам, Уил Кемп, Шулер
Хенсли и др.
23:00 Cinema X: „13 гряха“ ужаси, трилър (САЩ,
2014), режисьор - Даниел
Стам, актьори - Марк
Уебър, Девън Грайа, Том
Боуер, Ричи Монгомъри,
Прюит Тейлър Винс, Рон
Пърлман и др.
01:15 „Като на кино“ – предаване за кино
02:15 „Момчетата от Джърси“
- биографичен, драма,
музикален (САЩ, 2015)

Неделя, 4 НОЕМВРИ
06:00 „Убийство по Хелоуин“
08:00 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ“
10:15 „ПараНорман“
12:30 „Коледата невъзможна 2“
14:15 „Фалстарт” – комедия,
романтичен (САЩ, 2006),
режисьор - Том Дей, актьори - Матю Макконъхи,
Сара Джесика Паркър,
Зоуи Дешанел, Джъстин
Барта, Брадли Купър,
Кати Бейтс, Стивън Тоболовски, Катрин Уиник и
др.
16:15 „Ван Хелсинг“ - екшън,
фентъзи, трилър, приключенски (САЩ, Чехия,
2004), режисьор - Стивън
Зомърс, актьори - Хю
Джакман, Кейт Бекинсейл, Кевин Дж. О’Конър,
Ричард Роксбърг, Дейвид
Уенам, Уил Кемп, Шулер
Хенсли и др.
18:45 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
21:00 „Константин“ - фентъзи,
драма, ужаси (САЩ,
2005), режисьор - Франсис Лорънс, актьори
- Киану Рийвс, Рейчъл
Уайз, Шая Лебьоф, Питър
Стормаер, Прюит Тейлър
Винс, Тилда Суинтън,
Макс Бейкър и др.
23:30 „Нощ във Вегас“ – комедия, драма (САЩ, 2011),
актьори – Дженифър
Финиган, Бен Лоусън и
др.
01:15 „13 гряха“ - ужаси,
трилър (САЩ, 2014),
режисьор - Даниел Стам,
актьори - Марк Уебър,

Девън Грайа, Том Боуер,
Ричи Монгомъри, Прюит
Тейлър Винс, Рон Пърлман и др.
03:00 „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.
Понеделник, 5 НОЕМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира”
08:00 „Ривърдейл“ – сериал, с.1
09:15 „Коледни бъркотии“ –
драма, семеен, фентъзи
(Канада, 2006), режисьор - Дейвид Уийвър,
актьори - Амбър Бенсън,
Брит МакКилип, Кейти
Кийтинг, Гуинет Уолш,
Тай Ръниан и др.
11:30 „Дневниците на вампира”
13:30 „Революция Z“
14:30 „Американско момиче:
Грейс постига успех”
– смесен (САЩ, 2015),
режисьор – Винс Марсело, актьори - Вирджиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия
Родриго и др.
16:30 „Нощ във Вегас“ – комедия, драма (САЩ, 2011),
актьори – Дженифър
Финиган, Бен Лоусън
18:30 „Здрач”– екшън, трилър,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор - Катрин Хардуик, актьори – Келън
Лъц, Робърт Патинсън,
Кристен Стюарт, Кам
Гигандет, Били Бърк, Питър Фачинели
21:00 Премиера: „Посещението“ - комедия, ужаси,
мистерия (САЩ, 2015)

23:00 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
01:15 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
03:15 „Революция Z“ – сериал,
с.1
Вторник, 6 НОЕМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:00 „Революция Z“
09:15 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
11:45 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
13:45 „Революция Z“
14:45 „Американско момиче:
Лия се притича на помощ“
16:45 „Фийби в страната на
чудесата” – драма, фентъзи, семеен (САЩ, 2008),
режисьор Даниел Барнс,
режисьор – Патриша
Кларксън, Фелисити
Хофман, Ел Фанинг, Бил
Пулман, Кейтлин Санчес,
Кембъл Скот, Иън Колети, Бейли Медисън и др.
19:00 „Фалстарт” – комедия,
романтичен (САЩ, 2006),
режисьор - Том Дей, актьори - Матю Макконъхи,
Сара Джесика Паркър,
Зоуи Дешанел, Джъстин
Барта, Брадли Купър,
Кати Бейтс, Стивън Тоболовски, Катрин Уиник
21:00 „Децата на хората” драма, фантастика
23:15 „Константин“ - фентъзи,
драма, ужаси (САЩ,
2005), режисьор - Фран-

сис Лорънс, актьори
- Киану Рийвс, Рейчъл
Уайз
01:45 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
03:45 „Революция Z“
Сряда, 7 НОЕМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:00 „Революция Z“
09:15 „Барабанистка: Нов
ритъм” - комедия, драма,
музикален (САЩ, 2014),
режисьор - Били Уудръф,
актьори - Александра
Шип, Ленърд Робъртс,
Джордън Калъуей, Джеф
Пери, Марио Ван Пебълс
11:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
13:30 „Революция Z“
14:30 „Апалуза“ - уестърн
(САЩ, 2008), режисьор
- Ед Харис, актьори Джеръми Айрънс, Виго
Мортенсен, Рене Зелуегър, Ед Харис и др.
16:45 „Коледата невъзможна
2“ – комедия, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
– Алекс Зам, актьори
– Лари Дъ Кейбъл Гай,
Брайън Степанек, Антъни Карели, Кенеди
Клемънтс, Кърстен Робек
18:45 „Последният ловец
на вещици” -екшън,
приключенски, фентъзи
(САЩ, 2015), режисьор
- Брек Айзнър, актьори
- Вин Дизел, Роуз Лесли,
Илайджа Уд, Майкъл
Кейн, Армани Джаксън,
Олафур Дарри Олафссон
21:00 „Шрек 2“ - комедия,
анимация (САЩ ,2004),
режисьори – Кели Асбъри, Конрад Върнън
23:00 „Трябва ти единствено
любов” - комедия

01:30 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
Четвъртък, 8 НОЕМВРИ
06:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.8
08:00 „Революция Z“
09:15 „Фийби в страната на
чудесата” – драма, фентъзи, семеен (САЩ, 2008)
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета”
13:30 „Революция Z“
14:30 „Моля, залагайте!”
– драма (САЩ, 2013),
режисьор - Бронуен Хюз,
актьори - Стивън Паскуале, Каролин Давернас,
Антъни Керигън, Майкъл
Арден, Джанкарло Еспозито, Дженифър Ферин,
Майкъл Рисполи, Саша
Слоан, Патрик Даро и др.
16:15 „Барабанистка: Нов ритъм”
18:30 „Ван Хелсинг“ - екшън
21:00 „Контакт” – драма,
мистерия, фантастика,
САЩ, 1997 г., режисьор Робърт Земекис, актьори
- Джоди Фостър, Матю
Маконъхи, Джеймс Уудс,
Джон Хърт, Том Скерит,
Анджела Басет, Уилям
Фичнър, Дейвид Морс
00:00 „Посещението“ - комедия, ужаси, мистерия
(САЩ, 2015), режисьор
- М. Найт Шаямалан,
актьори - Оливия Деджонге, Катрин Хан, Ед
Оксенбоулд, Бенджамин
Канес, Джон Дъглъс Рейни и др.
02:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.6
04:00 „Революция Z“ – сериал,
с.1

Събота, 3 НОЕМВРИ
06:00 „Барът“ – сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Майк и Моли” – сериал
10:00 „Мисис Даутфайър” – комедия (САЩ, 1993), режисьор – Крис Кълъмбъс,
актьори - Робин Уилямс,
Пиърс Броснан, Сали
Филд, Робърт Проски
12:00 „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
14:00 „Модерно семейство“ –
сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ – сериал
18:30 „Новите съседи“ – сериал
20:30 „Родителство“ - комедия, драма (САЩ, 1989),
режисьор - Рон Хауърд,
актьори - Стив Мартин,
Мери Стийнбъргън, Даян
Уийст, Джейсън Робардс,
Рик Моранис, Том Хълси,
Марта Плимптън, Кеану
Рийвс, Хоакин Финикс и
др.
22:30 „Хотел Елеон” – сериал
23:30 „Барът“ – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ – сериал
01:30 „Майк и Моли” – сериал
03:30 „Проби и грешки“
05:00 „Хотел Елеон” – сериал

Неделя, 4 НОЕМВРИ
06:00 „Барът“ – сериал, с.3
07:00 „Загадките на Лора“ – сериал
08:00 „Майк и Моли” – сериал
10:00 „Родителство“ - комедия, драма (САЩ, 1989),
режисьор - Рон Хауърд,
актьори - Стив Мартин,
Мери Стийнбъргън, Даян
Уийст, Джейсън Робардс,
Рик Моранис, Том Хълси,
Марта Плимптън, Кеану
Рийвс, Хоакин Финикс и
др.
12:00 „Изпозагубеният свят“
- приключенски, фантастика, комедия (САЩ,
2009), режисьор - Брад
Силберлинг, актьори Ана Фрил, Уил Фарел,
Дани Макбрайд и др.
14:00 „Модерно семейство“ –
сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ – сериал
18:30 „Новите съседи“ – сериал
20:30 „Мисис Даутфайър” – комедия (САЩ, 1993), режисьор – Крис Кълъмбъс,
актьори - Робин Уилямс,
Пиърс Броснан, Сали
Филд, Робърт Проски и
др.
22:30 „Хотел Елеон” – сериал
23:30 „Барът“ – сериал
00:30 „Загадките на Лора“ – сериал
01:30 „Майк и Моли” – сериал
03:30 „Проби и грешки“ – сериал
05:00 „Хотел Елеон” – сериал

Понеделник, 5 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Без пукната пара“
09:00 „Българи на три морета”
– риалити
10:00 „Мадеа и програмата за
защита на свидетели”
– комедия (САЩ, 2012),
режисьор - Тайлът Пери,
атьори - Тайлър Пери,
Юджийн Леви, Денис
Ричардс, Дорис Робъртс,
Джон Амос, Том Арнолд,
Даниел Кембъл и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „Проби и грешки“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Домашен арест“ – сериал, с.2
18:00 „Фитнес Тони“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ – сериал,
с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Мадеа и програмата
за защита на свидетели”
– комедия (САЩ, 2012),
режисьор - Тайлът Пери,
атьори - Тайлър Пери,
Юджийн Леви, Денис
Ричардс, Дорис Робъртс,
Джон Амос, Том Арнолд,
Даниел Кембъл и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

Вторник, 6 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
10:00 „Роднински връзки” комедия (Испания, 2011),
режисьор - Даниел
Санчес Аревало, актьори
- Куим Гутиерес, Инна
Кеста, Раул Аревало, Антонио де ла Торе, Адриан
Ластра, Клара Лаго и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – 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“
22:00 „По средата“ – сериал,
с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „Роднински връзки”
- комедия (Испания,
2011), режисьор - Даниел
Санчес Аревало, актьори
- Куим Гутиерес, Инна
Кеста, Раул Аревало, Антонио де ла Торе, Адриан
Ластра, Клара Лаго и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

Сряда, 7 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „До живот“ – драматична, комедия, криминален
САЩ, 1999), режисьор
– Тед Дем, актьори – Еди
Мърфи, Мартин Лорънс,
Бърни Мак, Обба Бабатунде, Ник Касаветс и др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 5
00:00 „До живот“ – драматична, комедия, криминален
САЩ, 1999), режисьор
– Тед Дем, актьори – Еди
Мърфи, Мартин Лорънс,
Бърни Мак, Обба Бабатунде, Ник Касаветс и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

Четвъртък, 8 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Без пукната пара“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Нечиста наука“ – комедия, романтичен (САЩ,
1985), режисьор –Джон
Хюс, актьори – Антъни
Майкъл Хол, Айлън Мичъл-Смит, Робърт Дауни
Джуниър, Кели ЛеБрок и
др.
12:00 „Фитнес Тони“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 6
00:00 „Нечиста наука“ – комедия, романтичен (САЩ,
1985), режисьор –Джон
Хюс, актьори – Антъни
Майкъл Хол, Айлън Мичъл-Смит, Робърт Дауни
Джуниър, Кели ЛеБрок
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Без пукната пара“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

31.X. - 6.XI.2018 г.

06.20
09.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30
17.55
18.00
19.00
20.00

21.00
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
03.00

ПЕТЪК, 2 ноември
„Здравей, България”
„На кафе”
Новините на NOVA
„Моят живот“
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
VIP BROTHER 2018 (премиера) – риалити шоу,
финал
„Господари на ефира“ –
забавно предаване
Новините на NOVA
„Гомор” (премиера) – сериен филм
„Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон
„Докоснати от слънцето”
– сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

Канал 3
ПЕТЪК, 2 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
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, 2 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
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 ч.- 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

Най-гледаните
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СЪБОТА, 3 ноември
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
13.00 „Флинтстоун: Да живее
Рок Вегас” – с уч. на Марк
Ади, Стивън Болдуин,
Кристен Джонстън,
Джейн Краковски, Джоан
Колинс, Алън Къминг и
др.
14.30 „Господари на вълните“ –
с уч. на Джерард Бътлър,
Елизабет Шу, Джони Уестън, Абигейл Спенсър,
Левин Рамбин, Тейлър
Хендли 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 „Трансформърс: Ера на
изтребление” – с уч. на
Марк Уолбърг, Стенли
Тучи, Келси Грамър, Никола Пелц, Джак Рейнър
и др.
23.20 „Гадни копилета” – с
уч. на Брад Пит, Даян
Крюгер, Майк Майърс,
Гедеон Брукхард, Мелани Лоран, Кристоф Валц,
Илай Рот и др.
02.30 „Флинтстоун: Да живее
Рок Вегас” – с уч. на Марк
Ади, Стивън Болдуин,
Кристен Джонстън,
Джейн Краковски, Джоан
Колинс, Алън Къминг и
др. /п/

04.15 „Господари на вълните“ –
с уч. на Джерард Бътлър,
Елизабет Шу, Джони
Уестън, Абигейл Спенсър
НЕДЕЛЯ, 4 ноември
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 „Повикът на любовта” –
с уч. на Лия Пайпс, Рик
Маламбри, Линдзи Уогнър и др.
14.10 „Есенни сънища” - с уч.
на Джил Уaгнър, Колин
Еглесфийлд, Даниел Бейкър, Бил Доу 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 „Престъпник” – с уч. на
Кевин Костнър, Гари Олдман, Томи Лий Джоунс,
Райън Рейнолдс, Алис
Ийв, Гал Гадот, Джорди
Молла и др.
22.10 „Терминатор: Бунтът
на машините” – с уч. на
Арнолд Шварценегер,
Ник Стал, Клеър Дейнс,
Дейвид Андрюс, Каролин
Хенеси и др.
00.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
00.50 „Есенни сънища” – с уч.
на Джил Уaгнър, Колин
Еглесфийлд, Даниел Бейкър, Бил Доу и др. /п/
03.30 „Повикът на любовта” –

с уч. на Лия Пайпс, Рик
Маламбри, Линдзи Уогнър и др. /п/
05.20 „Костюмари”

СЪБОТА, 3 ноември
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”
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата”
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю”
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива”
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 4 ноември
06:15 „Седмицата 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”
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”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 5 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива”
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

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, 3 ноември
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, 4 ноември
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

ПОНЕДЕЛНИК, 5 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 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

Новини
„В обектива”
новини
прогноза за времето и спорт
15.00 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, 5 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето

13.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
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03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/

03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

ВТОРНИК, 6 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус”
17.00 „Намери ме”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 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 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм

СРЯДА, 7 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм

ЧЕТВЪРТЪК, 8 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме”
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 BIG BROTHER: MOST
WANTED 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 BIG BROTHER
00.30 „Гомор”
01.30 „Костюмари”

ВТОРНИК, 6 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

01:00 07:00 Повторения

новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 6 ноември
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
16.00
16.10
17.00
17.15

СРЯДА, 7 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/

Спорт
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 7 ноември
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
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 8 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.00 „Свободна зона
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

ЧЕТВЪРТЪК, 8 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
12.15
12.30
12.45
13.00

Топ шоп
новини
Телепазар
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
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.45 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
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петък, 2 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 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”
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 2 ноември
10:00 Истинският Родриго - 11
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 43 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 - 11
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 43 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 3 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха

Первый канал (ОРТ)
Петък, 2 ноември
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 2 ноября. День начинается»
08:55 «Модный приговор»
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «Лучше всех!»
22:00 «Вечерний Ургант» (16+)
22:50 Константин Хабенский, Милла Йовович, Иван Ургант в
фильме «Выкрутасы» (12+)
00:35 Анна Астраханцева, Рэйф
Файнс, Александр Балуев
в фильме Веры Глаголевой
«Две женщины» (12+)
02:20 Надежда Румянцева, Виталий
Соломин в фильме «Крепкий
орешек» (12+)
03:40 «Модный приговор»
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събота, 3 ноември
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“
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

неделя, 4 ноември
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, 5 ноември
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт

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

вторник, 6 ноември
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
/на живо/
12.30 НОВИНИ – обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ /повторение /
16.15 „Ако зажалиш“ повторение /
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт /на
живо/
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване /на живо/
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов /
на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.30 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /

повторение/
06.45 Дискусионно студио”/
повторение/
сряда, 7 ноември
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот /
на живо/
12.30 НОВИНИ – обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов /повторение/
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
на живо/
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов /на живо/
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване /на живо/
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване /на
живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи - /повторение /

05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов /
повторение/
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
повторение/
06.45 Дискусионно студио”/
повторение/
четвъртък, 8 ноември
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот /
на живо/
12.30 НОВИНИ – обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – /повторение /
16.30 Паралакс – /повторение/
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
на живо/
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков /на живо/
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване /на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение /
22.30- „Карай да върви...“ - с Васко Кръпката /на живо/
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /
01.30 Класически концерт

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

Неделя, 4 ноември
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 - 49 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 50 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Делници

Понеделник, 5 ноември
10:00 Истинският Родриго - 12
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 44 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 Дон Матео - 4 еп. - Сериал
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 Дон Матео - 4 еп. - Сериал
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 12
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 44 еп. Сериал

06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 7 ноември
10:00 Истинският Родриго - 13
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 45 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 Дон Матео - 6 еп. - Сериал
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 Дон Матео - 6 еп. - Сериал
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Истинският Родриго - 13
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 45 еп. Сериал

06:00 Делници - с Николай
Колев

05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Василий Шукшин в фильме
«Два Фёдора»
Събота, 3 ноември
05:35 Василий Шукшин в фильме
«Два Фёдора»
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
07:45 «Смешарики. Новые приключения»
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 К юбилею актрисы. Премьера. «Тамара Сёмина. „Мне уже
не больно“» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Идеальный ремонт»
12:20 «В наше время» (12+)
14:25 Людмила Гурченко, Олег Басилашвили, Никита Михалков
в фильме Эльдара Рязанова
«Вокзал для двоих» (12+)
17:00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
18:35 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:45 Екатерина Федулова, Евгений
Цыганов, Ирина Рахманова,
Татьяна Кравченко в фильме

«Питер FM» (12+)
23:20 Валентин Гафт, Ирина Розанова, Евгений Миронов, Елена
Яковлева, Сергей Никоненко
в фильме «Анкор, ещё Анкор!» (16+)
01:05 Семён Морозов в фильме
Ролана Быкова «Семь нянек»
(12+)
02:20 Вера Алентова, Анатолий
Папанов в фильме «Время
желаний» (12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 Новости
05:10 Татьяна Доронина, Леонид
Неведомский в фильме «Мачеха» (12+)
06:35
06:55
07:25
08:25
09:00
09:10
10:10
11:00
11:10
11:35
13:15

Неделя, 4 ноември
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)
«Леонид Гайдай. „Бриллиантовый вы наш!“» (12+)
«Бриллиантовая рука». Рождение легенды (12+)
Новости (с субтитрами)
«Ералаш»
Евгений Леонов в фильме
«Полосатый рейс»
Анатолий Папанов в фильме

Вторник, 6 ноември
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 Дон Матео - 5 еп. - Сериал
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 Дон Матео - 5 еп. - Сериал
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

«Дети Дон Кихота»
14:40 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
16:20 «Три аккорда» (16+)
18:05 Андрей Миронов, Юрий
Никулин, Анатолий Папанов
в комедии «Бриллиантовая
рука»
20:00 «Время»
20:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2018 (16+)
22:15 Дима Билан, Светлана Иванова, Александр Балуев, Марат
Башаров, Юлия Пересильд в
фильме «Герой» (12+)
23:40 Лия Ахеджакова, Людмила
Гурченко, Светлана Крючкова, Ирина Купченко в фильме
Эльдара Рязанова «Старые
клячи» (12+)
01:55 Савелий Крамаров, Михаил
Кокшенов, Семён Фарада, Наталья Крачковская в фильме
«Русский бизнес» (16+)
03:15 Олег Табаков в фильме «Молодо-зелено» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 2 ноември
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:40 Дом ученых. Андрей
Голутвин
14:10 Морозова. Второй
сезон
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 В чужом краю
23:25 2 ВЕРНИК 2
00:20 Добровольцы. Х/ф
01:50 Паутинка бабьего
лета. Х/ф
03:20 Судьба человека с

Борисом Корчевниковым

Четвъртък, 8 ноември
10:00 Истинският Родриго - 14
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 46 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 Дон Матео - 7 еп. - Сериал
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 13 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 7 еп. - Сериал
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 14
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 46 еп. Сериал
Неделя, 4 ноември
04:35 Горожане. Х/ф
06:00 Однажды двадцать
лет спустя. Х/ф
07:15 Сам себе режиссер
07:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
08:20 Местное время.
Воскресенье
09:05 Русская смута. История болезни
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11:35 Смеяться разрешается
12:20 Она сбила летчика.
Х/ф
15:40 Непредвиденные
обстоятельства. Х/ф
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:30 Дежурный по стране
00:15 Теща-командир. Х/ф
03:20 Однажды двадцать
лет спустя. Х/ф

Събота, 3 ноември
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время.
Суббота
09:15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
10:00 Вести
10:20 Вести.Местноевремя
10:40 Моя любовь –
Россия!
11:05 Пятеро на одного
11:45 Далекие близкие
12:55 Мы все равно будем
вместе. Х/ф
14:40 Выход в люди
15:45 Субботний вечер с
Николаем Басковым
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Маруся. Х/ф
23:40 Романтика романса
00:30 Не могу сказать
“прощай”. Х/ф
02:00 Сюрприз для любимого. Х/ф
03:35 Выход в люди
Продължава на стр. 25
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Çà âàøåòî
Вярвам само на
„ÏÑÎÐÈÀÇÀË ÏËÞÑ“
Плюс –
чела
в
някакво
списание
за него.
Почнах
да го пия
сутрин
и вечер,
както пише в листовката, и
видях на
двадесетия ден,
че
помалките
петънца
изчезват.
Бойчо Бойчев, варна
След месец и поПреди години же- ловина и големите зана ми почина и пре- почнаха да се скриживях силен стрес. По ват, не ме сърбеше
тялото ми започнаха вече. Постепенно се
да излизат червени изчистих по цялото
петна, които много тяло. Продължавам и
ме сърбяха. Оказа се до ден днешен да пия
псориазис, който се ПсориаЗал ПлЮс,
отключил на нервна нищо че по кожата
почва. Лекуваха ме по нямам нищо. Вярвам
болници, ходих на те- само на негo…
рапии, но след време
ПсориаЗал
петната пак се появяПлЮс сЕ
ваха. Лятото от слънПрЕПоръЧВа:
цето и морето се пооправях, но дойдеше
за подобряване
ли есента, псориази- състоянието на косът се появяваше от- жата при псориазис;
ново.
за подкрепа дейЕдин ден дъщеря ността на кожата при
ми дойде от София и възпалителни кожни
ми донесе Псориазал процеси;

за подпомагане
на кожното кръвоснабдяване;
за стабилизиране
на кръвоносните съдове, на кожата и на
процесите на епитализация.
Основната
съставка на Псориазал
Плюс е корен от сарсапарила. Това е билка, използвана от векове за лечение на
кожата и пречистване на кръвта.
Медицински проучвания потвърждават традиционната
употреба на сарсапарила за кожни проблеми като псориазис, екзема и акне. В
New England Journal
of Medicine е публикувано изследване, че сарсапарилата
драстично подобрява състоянието при
псориазиса. Там е описано клинично проучване, проведено с
92 пациенти. Резултатите показват, че
симптомите намаляват при 62% от случаите и напълно изчезват при 18% от тях.
Коренът от сарсапарила действа тонизиращо на тялото, премахва токсините, както и пречиства лимфните възли.

За контакти: Вита херб,
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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ДжинДжира Цинк Пиритион нов начин да се
справим с пърхота

В днешно време е
направо неприлично
да имаш пърхот и да
носиш следите му по
дрехите си. Мъж с пърхот все още е само неприятна гледка, но жена с пърхот е вече истинска драма. Хората
с право се гнусят и се
питат защо не взимате мерки да премахнете този „козметичен
дефект“.
Всъщност борбата
с пърхота никак не е
лесна. И това го знае
всеки, на когото му
се е наложило да се
справи с този неизвестно откъде появил
се проблем.
Първоначално подозренията ни падат
върху съмнителните
качества на използваните козметични продукти. Почваме да се
отказваме от евентуалните причинители –
шампоан, балсам, маска, пяна, гел, лак, боя
за коса... В резултат
отново имаме пърхот,
но вече не приличаме
на хора. Прибавете кошмарния сърбеж, постоянното неволно почесване, неудобството
пред околните и може
да си представите каква е радостта на всеки,
който е имал късмет да
открие продукт, който да разреши проблема.
Печелившата
карта сред морето от рекламирани
продукти се казва
ДжинДжира Цинк
Пиритион спрей
- продукт от дермокозметичната серия ДжинДжира, в
показанията на който изрично е подчертано действието срещу пърхот.
Защото, ако решите
да обявите война на
пърхота, всъщност
трябва да се подготвите за тежка битка
с Malassezia globosa,
която е причина за
появата на пърхот
и други кожни заболявания при повече
от 50% от населението в света. А ДжинДжира Цинк Пиритион спрей е продуктът с най-силно изразен антимикотичен
ефект срещу гъбичката Malassezia globosa,
чието внезапно активиране и бурно развитие е причината за
поява на пърхот.
ДжинДжира Цинк
Пиритион спрей унищожава гъбичката и
така премахва не просто самия пърхот, а и

причината за появата
му. Към него гъбичката не развива резистентност, поради
което унищожението
й е окончателно. Активната съставка Zinc
Pyrithione има противовъзпалителен, антипролиферативен (регулира размножаването на кожните клетки) и имуномодулиращ
ефект. Допълващите
съставки, хидратанти
и емолиенти възстановяват нарушената водно-липидна мантия
на кожата и действат
като естествен овлажняващ фактор. Емолиентите предотвратяват
загубата на вода, омекотяват, охлаждат и успокояват.
Третирането с ДжинДжира Цинк Пиритион спрей се прави, както се боядисва коса.
Спреят е лек, не цапа
и не променя вида и
цвета на косата, а я
заздравява и
подхранва

скалпа. Може да измивате косата на сутринта, а вечерта отново да
я намажете и оставите
да престои през нощта.
Правите тази процедура поне 10 дни без прекъсване. Спреят е безвреден за всекидневна
употреба и подходящ за

всички типове коса, за
деца и възрастни. Може да се прилага върху лицето и тялото, не
изсушава кожата. Въпреки че пърхотът изчезва още след първите няколко третирания,
добре е профилактично
да повтаряте процедурата – за всеки случай
и за гаранция, че мъките ви никога няма да се
повторят.

ДжинДжира
Цинк
Пиритион
Спрей –
Ефективно
решение при
пърхот

Предназначение:
Подходящ при пърхот. Притежава добро
действие при проблемна, суха и груба кожа на
петите, лактите, ръцете и тялото. Успокоява,
овлажнява, омекотява
и подобрява еластичността на кожата.
начин на
употреба:
ДжинД ж и р а
Цинк Пиритион
спрей се
втрива в корените на
косата след
нейното измиване и
подсушаване. Косата
се разделя
на път, както при боядисване.
ДжинДжира
Цинк
Пиритион спрей
се
пръска и втрива в скалпа.
За постигане на максимален резултат продуктът се
оставя през
цялата нощ
и косата се
измива на
следващата сутрин.
За разлика от шампоаните против пърхот ДжинДжира Цинк
Пиритион спрей осъществява продължителен контакт със скалпа.
схема на приложение:
Всяка вечер до изчистване.
За поддържане – 2-3
пъти седмично.

GinGira® е търговска марка на фирма БОрОла.
За консултация със специалист се обърнете към
клиника БОрОла, тел.: +359 2 983 6203, софия 1202,
ул. „Цар симеон“ 52, e-mail: office@borola.com.
За по-богата информация посетете www.gingira.bg.
можете 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

С Ентан се избавяме от хемороидите

Ако страдате от хемороиди, трябва да
знаете, че не сте никакво
изключение.
Твърди се, че около
75% от хората в някакъв момент от живота
си имат този проблем.
У нас все още е прието да се гледа на това заболяване като на
нещо твърде интимно и дори срамно. Затова има недостиг на
информация, страдащите се притесняват
да търсят навременна помощ и често се
поддават на напразни тревоги и страх от
уж „неизбежна” операция.
Най-често хемороидите се появяват при
хора между 45-65-годишна възраст. Нерядко жените получават хемороиди още по
време на първата бременност. Страданието
спохожда с предимство и всички, които

имат „седящи професии“ или водят заседнал начин на живот.
Към рисковите фактори, предразполагащи
към появата на хемороиди, се нареждат запекът и силните напъни по време на дефекация, диарията, бедната на фибри храна, преяждането, злоупотребата с пикантни храни и алкохол,
тежката физическа работа, наследствеността, някои медицински
състояния.
Както се вижда, никой от нас не е застрахован от появата на
хемороиди. В случай
че вече сте попаднали в групата на страдащите, не се примирявайте с проблема.
Ако хемороидалната
болест не се пресече
навреме, тя продължава да набира сили. Това е прогресивно заболяване и с времето

проявите се засилват. Хемороидите могат
да предизвикат тежки кръвотечения, анални фисури,
тромбози,
гнойни образувания в
аналния канал, отслабване на способността за
задържане
на газове и
фекални маси. А болката и дискомфортът, които преживяват страдащите, са трудни за
описване.
Какво
предлагаме? Най-подходящият
природен продукт на
нашия пазар е Ентан,
специално създаден
за заздравяване на съдовете и подобряване
на кръвообращението. В състава му влизат

висококачествен,
стандартизиран и пречистен екстракти от
Гинко билоба и мощ-

ният антиоксидант проантоцианидин.
Ентан подобрява кръвоснабдяването, укрепва
стените
на кръвоносните
съдове. Допринася за ускоряване на циркулацията на
периферната
кръв и лимфата. Ентан
е практически
безвреден.
Не
дразни стомаха. При
едновременно приложение с противосъсирващи средства (aнтикоагуланти) потенцира техния ефект.

EНТАН
За здрави съдове
и добро
кръвообращение

Всяка капсула съдържа 80 mg проантоцианидин и 40 mg стандартизиран екстракт на
Гинко билоба. Процесът на стандартизация
гарантира чистотата и
ефективността на всяка капсула.
Вече в иновативни
растителни капсули
VGcaps – 100% чист
природен продукт.
Хипоалергични, без
глутен, примеси и консерванти!
Без съставки от животински произход!
Подходящи и за вегетарианци!

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.entan.bg. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒОÐИß и заболяванията Полезни свойства
на дихателната система на белия равнец

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

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

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

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

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

Бeлият paвнeц (Achillea millefolium) помага
при гacтpити, язви и виcoĸo ĸpъвнo. Той paзшиpявa apтepиaлнитe cъдoвe и нopмaлизиpa
ĸpъвooбpaщeниeто, като пo тoзи нaчин намалява oпacнocттa oт cъpдeчни пpoблeми. Ocвeн
за peгyлиране нa apтepиaлнoтo нaлягaнe paвнeцът се използва и за пречистване на opгaнизмa oт нaтpyпaни тoĸcини, тъй като отвapaта
му действа диypeтичнo.
Бeлият paвнeц лeĸyвa отекли ĸpaĸa и paзшиpeни вeни. За целта краката трябва да се
киснат вечер за 20-30 минyти в топла oтвapa
от шeпa бял paвнeц с добавено малко лaвaндyлoвo мacлo. Мexлeм, приготвен от зexтин,
бял paвнeц и няĸoлĸo ĸaпĸи ĸapaмфилoвo
мacлo, също помага при paзшиpeни вeни.
рaвнeцът помага и при oтвopeни paни, ĸъpвящи вeнци, пpoблeми c бъбpeцитe,
жлъчĸaта и чepния дpoб.
жeнcĸoтo билe, както още наричат бeлия
paвнeц, peгyлиpa мeнcтpyaциятa и облекчава мeнoпayзaтa. Cмeceн c билĸaтa цapичe, той
oвлaдявa тoплитe и cтyдeните вълни.
Бeлият paвнeц ce изпoлзвa и при глaвoбoлиe
и peвмaтични бoлĸи. Зa глaвoбoлиe пoлзвaйтe eтepичния извлeĸ oт билĸaтa, като го вдишвате пpeз влaжнa ĸъpпa. Зa бoлĸи в cтaвитe и
мycĸyлитe прилагайте външнo cпиpтен извлeĸ
oт бял paвнeц.

Руското чудо, направено по рецепта на феноменалната билколечителка Елена Зайцева
УНИВЕРСАЛЕН
ЛЕК

Съществува ли универсален лек, към който
да посегнем при всякакви неразположения и болежки? Да, колкото и невероятно да звучи – лек
има. При това съставът
му идва от природата, на
една ръка разстояние от
нас. Това е руското чудо
на Елена Зайцева, наречено Биоактал.
Биоактал поддържа всички органи
и системи в тялото в нужното здравословно състояние и предотвратява появата на тежки заболявания.
Доказано укрепва имунната система, подпомага организма при възстановяване от прекарани вирусни заболявания, прочиства тялото от токсини,
преборва упоритите псориазис и екземи. Отлично повлиява хранителни разстройства и анорексия, подобрява апетита. Особено ефективен е при:
Заболявания на опорно-двигателната система
Ревматизъм, подагра, артрит
Сърдечно-съдови заболявания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците и жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания
Само след месец прием на Биоактал
организмът се зарежда с нови жизнени сили, прочиства се и се подобрява

външният вид.
състав:
корен от глухарче
екстракт - Терапията с
корен от глухарче има
широко приложение за
лечение на много болести. Изследванията са доказали, че е ефективна даже и срещу някои видове рак. Корените на глухарчето лекуват спастичен колит, цистит, хепатит, холецистит, намалена стомашната киселинност, хроничен запек, анорексия, заболяване на гърдата, подагра, артрит,
екзема, фурункулоза, захарен диабет,
анемия, атеросклероза, остеопороза,
нарушения на съня.
корен от троскот екстракт - Използва се при чернодробни заболявания, безплодие, кашлица, ревматизъм,
пясък в бъбреците и пикочния мехур,
простатит, запек, възпаление на червата. Този корен се използва при отоци
с различен произход, цистит, камъни
в бъбреците и жлъчния мехур, заболявания на белите дробове, бъбреците, хроничен бронхит, чревни заболявания, диабет, хипертония.
корен от репей екстракт - Отлично действа при кожни болести и възпаления, особено при екземи, фурункули, акне, себорея, ревматизъм. Билката
има диуретично, потогонно действие,
стимулиращо обмяната на веществата и растежа на клетките. Използва се
при всички видове рак, диабет, бронхит, синузит, ревматизъм, подагра, артрит, болки в кръста, костна фрактура,
междупрешленна херния, атеросклероза, заболявания на ухото, хронична
коронарна недостатъчност. Репеят ле-

кува хепатит, тумори на черния дроб, дори и цироза на черния дроб, холецистит,
бъбречни заболявания, камъни в бъбреците и жлъчния мехур.

д-р костова
Като кардиолог с дългогодишна практика горещо препоръчвам Биоактал на своите пациенти. Продуктът има общоукрепващо действие, подобрява състоянието на кръвоносните съдове и регулира кръвното налягане. Самата аз го ползвам.

Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Биоактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

наум котев
След тримесечен прием няма и следа от болките в ставите. Помогна ми Биоактал.. Това е
любимият ми продукт,
при най-малкото здравословно оплакване се
доверявам на него. Препоръчвам го на всички.
Биоактал поддържа всички органи и
системи в тялото в
нужното здравословно състояние и предотвратява поява на тежки
заболявания.

Продукта Биоактал можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
http://tonik.info/bioactal/ или в повечето аптеки в страната.

ÖÅÍÀ:

1 áр. õ 42 лв. + Безплатна доставка /Îáùо: 42 лв./
2 áр. õ 38 лв. + Безплатна доставка /Îáùо: 76 лв./
3 áр. õ 35 лв. + Безплатна доставка /Îáùо: 105 лв./
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кОГатО
ШИПОВете
СкОВат
ГръБНаЧНИЯ
НИ СтълБ
Все още не е напълно изяснена причината за появата на т. нар. шипове
(остеофити), но едно е
ясно: всяка травма от
удар, падане и др., както и нарушената обмяна
на веществата, тежък физически труд, възрастови
изменения, фамилната обремененост и др. оказват влияние върху образуването на
шиповете. Самият шип представлява непълноценно самонадстрояване на костта от
организма под формата на израстък. Такива израстъци се образуват по протежение на целия
гръбначен стълб, тазобедрените, коленните стави и др. Много често болките в главата се дължат на шипове във врата. Ишиасът, изтръпванията на горните крайници, частичните парези
на долните крайници могат да се дължат на шипове в гръбнака. Шиповете в гръбначния стълб
предизвикват намаляване на двигателната активност на същия, забелязва се все по-често сутрешна скованост, болки при определени движения,
както и при промяна на времето. Понякога остеофитите могат да прораснат така, че да се съединят и да образуват костни мостове. Погрешно

26 ГОДИНИ “БИО еНерГО СПектър”
Център за
масажи

Äîïúëíèòåëíèÿò ïðèåì
íà õðàíîñìèëàòåëíè
åíçèìè íè îñèãóðÿâà
ïî-äîáúð æèâîò
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!

Възстановителен
сПа център

софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “хемус”),
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

е да се смята, че шиповете не се лекуват, естествено, изключва се фактът, ако се търси помощ в
крайния стадий на заболяването. Установено е,
че много добър ефект имат мануалните и кинезитерапевтичните методи. Такива се прилагат в
ЦЕнТър За Масажи “Био ЕнЕрго сПЕкТър”.
Над 100 вида манипулативни техники на специалния японски масаж са в състояние да отпуснат
пренапрегнатите и заякчат отслабените мускули
в шийно-раменния и гръбначния отдел, след което се пристъпва към отблокиращи тракции. Целта е да се възстанови мускулатурата, да се подобри статиката и динамиката на гръбнака. Паралелно се прилагат аурикулотерапия, акупресура,
подходяща физиотерапия и класически масаж с
етерично-терапевтични масла. Целият този комплекс засилва кръвообращението и лимфотока
в целия организъм, премахва болките, ставните блокажи и раздвижва всички стави и ставни
връзки. Нещо повече – във ВъЗсТаноВиТЕлниЯ сПа ЦЕнТър на фирмата този комплекс се
допълва с топлинни (инфраруж термокабина) и
водни (хидромасажни) процедури, с използването на болкоуспокояващи, тонизиращи и релаксиращи продукти от Мъртво море. В домашни условия се препоръчва специална възстановителна японска гимнастика, с която се цели допълнително да се поддържа нормален мускулен тонус
и ставна подвижност.
Нека не се забравя, че гръбначният стълб е
опората на цялото тяло и именно профилактиката и навременното лечение ще бъдат гаранция за неговата добра функция.
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вам без досадната болка и цял ден се чувствам
отлично.

21
Препоръчвам ви го!
събчо Балкански,
горна оряховица

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен
аПликатОр
За ВсЕки ДоМ

От години съм с проблеми в кръста. Шипове,
дискова херния – който ги има, знае за какво
става дума. Обезболяващи, инжекции и какво ли още не… Чувал
бях за акупунктурния
апликатор, но не вярвах, че действа. Ако не
бях го видял в едно телевизионно предаване на
проф. Мермерски, дето
той каза: „Апликаторът
помага”, едва ли щях да
го поръчам.
Откакто ползвам апликатора – всяка вечер
лягам върху него за 1520 минути, сутрин ста-

Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска

Ц
19,9 Ена
8л
В.
мускулите и нервите.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com
ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.

За промиване на бъбреците
и пикочните пътища

При болни без отоци по тялото се
използват т. нар. пикочогонни билки – в смеси или като чайове от отделните билки
1. 10 г бобови шушулки, 10 г корени от гръмотрън, 20 г листа от бреза
и 20 г листа от коприва.
2. Равни части глухарче (корени и
листа), полски хвощ, плод от хвойна,
ЧИТАТЕЕЛИТЕ
СПОДЕЛЯТ:

шипки и магданозено семе.
начин на приготвяне и за двете смеси: 1 препълнена ч. л. билкова смес се залива с 250 мл вряла вода
и се изчаква 10 минути да се запарят
билките. Всеки ден се пият по 2 ч. ч.
прецедена запарка в продължение
на 4–6 седмици. За препоръчване е
чаят да не се подслажда.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА
СВЕТОВНО РАВНИЩЕ

Подуват Ви се краката, скърцат ви
ставите, проблеми с бъбреците, боли ви
главата и имате шум в ушите, кръвното
ви подскача, а сърцето прескача и мъжът ви търси по няколко пъти тоалетната нощем, не се колебайте, потърсете и
се свържете с М К „ИНТРОСПЕКТ”.В
него за минути чрез експресна диагностика получавате цялостна картина и
научавате за здравето си.
С внесения от Русия, нов уникален медицински апарат
единствено тук, в М К „ИНТРОСПЕКТ”, се прави индивидуалeн специализиран медицински преглед. За него не е
нужно предварително вземане на кръв или лабораторни изследвания, нито епекризи. Лекар, специализирал в Москва
за броени минути изследва всички вътрешни органи, главният мозък, периферната нервна система, костите и се определя оптимално лечение. Прегледът при жените включва
пълно изследване на млечните жлези, костната и половата
система, а при мъжете – простатната жлеза. Тя не оказва
никакво вредно влияние и не предизвиква болка. С точност
се откриват и всички заболявания при децата.

Прегледите за пенсионери са с намаление.
НЕЛИНЕЙНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ За контакти:
ул.”Софийски герой” №3, бл.1, вх.В, входът е откъм ул.”Ами Буе”, срещу хотел „Централ” – бивш
хотел „Славия”, с трамвай 4 и 5 на спирка „Лагера”, тел. 02/952 59 65;
и 0888/902 548.

2

44
Медицина
Дълголетие
31.X. - 6.XI.2018 г.
22
10 начина да нормализирате ниското кръвно налягане
Български

Ниското кръвно налягане не се смята за заболяване, а за временно физиологично състояние, когато всички останали функции в организма са в норма. Понякога обаче то може да бъде и опасно.
Кръвното се смята за
ниско, ако е 90/60 и ако
границите му стават още
по-ниски. При мъжете то
е ниско, ако е 100/60.
Често е придружено
и с неприятни симптоми
и усещания като например постоянен световъртеж, липса на сили, сънливост, разсеяност замъглено зрение, гадене,
учестено или плитко дишане, блед тен на кожата, както и студена кожа.
В някои случаи не предизвиква симптоми. Ако
имате ниско кръвно налягане и нямате симптоми, не е необходимо да
вземате каквито и да е
било мерки, но все пак
е добре да сте информирани, за да знаете как да
реагирате, в случай че ви
прималее.
В зависимост от симп-

томите на ниското кръвно налягане ви предлагаме някои важни стъпки, които да следвате, за
да избегнете внезапните
проблеми и да се предпазите от влошаване на
състоянието си.
 Увеличете приема на вода и сол. Поддържайте тялото си добре хидратирано! Пийте
достатъчно вода и никога не излизайте от вкъщи
без бутилка в чантата си,
особено в горещите летни дни или при заболяване, придружено с повишена телесна температура. Увеличете приема на
сол с храната, но изберете хималайската пред йодираната готварска сол.
Имайте предвид, че когато съдържанието на вода
и сол в тялото ви е намалено, това може да доведе до понижено кръвно
налягане.
 ограничете приема на алкохол, цигари
и кафе. Въпреки славата
на кофеиновите напитки,
че вдигат кръвното налягане, имайте предвид,
че това се случва, но за

кратък период от време,
след което се наблюдава
рязък спад на кръвното,
особено ако сутрешното
ви кафе не е придружено с поне 500 милилитра
вода! Най-добрият вариант е да замените кафето със зелен чай или да
изпиете дълго кафе или
тип американско (шварц
кафе) с голямо количество вода. Цигарите, освен че са вред-

лягане, е задължително
да се храните на всеки
3-4 часа. Почивайте след
хранене в седнало състояние.
 оптимизирайте
хранителния си режим.
Включете повече пресни плодове и зеленчуци,
както и храни,
богати на
витамини
от групата В и С.

ни, стесняват кръвоносните съдове, което допълнително води до намаляване на кръвното налягане. Алкохолът в малки количества е полезен, но не
и в големи, тъй като води
до дехидратиране на организма.
 Яжте по малко, но
често. За да предотвратите ниското кръвно на-

През есента, зимата и
пролетта консумирайте лимони, люти чушки,
шипков чай. Започвайте
деня си с чаена лъжичка мед, защото по този
начин ще си гарантирате
стабилно кръвно налягане без резки колебания.
 спете достатъч-

но. Хората, страдащи от
ниско кръвно налягане,
трябва да спят не по-малко от 8 часа на денонощие. Преди да заспите, е
добре да легнете по гръб
и да държите краката си
на високо, така че да са
над нивото на главата.
Лежете поне 10 минути.
 Помещенията в дома трябва да се проветряват редовно. При
световъртеж и бодежи в областта
на сърцето е важно да имате достъп до кислород и
да се освободите от
стягащите дрехи! Айран
със сол, лъжица мед,
парче шоколад може
да предотврати припадък. Важно е в такъв
момент да сте в хоризонтално положение, като
главата трябва да е пониско от разположението на тялото. Избягвайте
резките движения, като
рязко изправяне от лег
или седеж!
 Залагайте на редовните физически упражнения. Благодарение на спорта ще си га-

рантирате по-добро кръвообращение..
 Употребявайте редовно сок от червено
цвекло. Той е едно от
най-добрите средства за
нормализиране на кръвното налягане. Добре е
да пиете поне 2 пъти
дневно по една чаша –
сутрин и вечер, в рамките на 1 седмица.
 носете чорапи или
чорапогащи с компресия. Еластичните чорапи или чорапогащи с
компресия ще ви осигурят допълнителен натиск
към стъпалата, краката и
стомаха, което ще спомогне за подобряване на
кръвообращението.
 Правете гимнастика преди ставане от леглото сутрин. Протягането в леглото и раздвижването на крайниците сутрин рано ще ви осигури нормално кръвно налягане и ще предотврати
световъртежа и причерняването пред очите. Започнете деня си с чаша
топла вода с 1 чаена лъжичка разтворена хималайска сол.

Íîâî îòêðèòèå âðúùà çðåíèåòî ñàìî çà ìåñåö
хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула
Всички знаем, че с напредване на възрастта зрението се влошава. Особено
забележим е този процес,
когато навършим 40-годишна възраст. Досега лекарите мълчаха и вдигаха рамене, безсилни пред
влиянието на времето върху здравето на очите ни.
Миналата година на
здравния
форум
във Варшава беше представена
първата
по рода
си формула, разработена
съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози, които откриват каква е причината да се разваля зрението с напредването на
възрастта. Оказва се, че основният виновник за това
е системната липса на някои микроелементи в тялото ни. Учените извличат
тези елементи от концентрирани извлеци на няколко растения: очанка, резене и рутин, и ги комбинират с достатъчно количество витамин С. Оказва се,
че така създадената формула насища тялото с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва възстановяване на зрението.
съсТаВ:
очанка Екстракт 100 mg
Очанката представлява

прекрасно средство за профилактика на очни болести
с различен произход, а също така за повишаване остротата на зрението. Тя широко се прилага в офталмологията при лечение на дегенеративно-дистрофични
процеси на очната мембрана. Подобрява зрението при
хора над 70 години. Богата

е на витамини А, С и група
В и съдържа много силиций
и желязо.
Очанката има адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага се при: конюнктивити,
блефарити, възпаление на
слъзните канали, повишена
уморяемост на очите, петна по роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик на
миглите).
резене (див копър)
Екстракт 100 mg
Малко познатата билка
резене има вид на копър и
аромат на анасон, богата е
на полезни вещества и има
отлични лечебни свойства.
В народната медицина се
използват семената от билката резене. Поради наличието на елементи като магнезий, калий, калций, желя-

зо и други растението има
различни полезни свойства.
Листата и стъблата му съдържат каротин, витамини
от група В, аскорбинова киселина. Те са много богати
на антиоксидантни съставки – кверцетин, рутин, флавоноиди и други вещества,
които възстановяват сърцето и кръвоносните съдове,
и са полезни за
предотвратяване развитието
на злокачествени тумори и за
укрепване на
имунната система.
Резенето
действа добре
при газове в
стомаха, по време на менструална болка,
възпалителни процеси на
окото, за лечение на черния дроб и заболявания на
жлъчните пътища, има силно антиспастично свойство.
рутин (добит от японска
акация) Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен биофлавоноид
с широкоспектърни ползи
за здравето. Основното му
предимство е, че има силно изразени антиоксидантни свойства. Рутинът е утвърдено лекарствено средство срещу хеморагии от
различен произход – за намаляване пропускливостта
и чупливостта на капилярите. Предлага се също и за
лечение и профилактика на
кръвоизливи, при хипертония, бъбречни заболявания,
хеморагична диатеза, рев-

матизъм, а и при капилярни кръвоизливи от токсичен произход – във всички
случаи заедно с витамин С.
Витамин с 100 mg
Нуждата на човешкия
организъм от витамин С
(аскорбинова киселина) е
безспорна. Той представлява водоразтворим витамин, който изпълнява
множество важни функции в човешкия организъм. Той увеличава значително усвояването на
желязо (Fe), участва в образуването на костите, зъбите и тъканите. Витамин
С подпомага заздравяването на рани, поддържа
еластичността на кожата,
подобрява устойчивостта
към инфекции, помага при
високо кръвно налягане,
атеросклероза и рак.
Продуктът е наречен
Вю Протект и е лицензиран за патент за цяла Европа. След тримесечен прием хората споделят подобряване на зрението, намаляване умората в очите,
забавяне прогресията на
катарактата. Вю Протект
се препоръчва на хора с
високостепенно късогледство като профилактика
от развитие на катаракта
и макулна дегенерация,

свързани с възрастта. Изключително подходящ е за
хора, работещи на компютър и такива, които прекарват дълго време в шофиране. Вю Протект представлява прекрасно средство за профилактика на
очни болести с различен
произход, а също така за
повишаване остротата на
зрението. Широко се прилага в
офталмологията при лечение
на дегенеративно-дистрофични
процеси на очната мембрана.
Подобрява зрението при хора
над 70 години.
Продуктът има
адстрингентно и противовъзпалително въздействие. Прилага се при: конюнктивити,
блефарити,
възпаление на
слъзните канали, повишена
уморяемост на
очите, петна по
роговицата, катаракти и хордеолум (ечемик

на миглите).
Препоръчителен е
приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти
в годината. Вю Протект
има дълготрайно действие, като запазва своята
ефективност в тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

Продукта вю Протект можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки в страната.
ЦЕна:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./
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За най-малките
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Òè ñè ùàñòèå çà ìåí!
Александра, моя мила,
сладка дъщеричка,
ти ми даваш радост, сила,
мамина душичка!
Сутрин още като станеш,
кукличките ще подхванеш,
дали кротичко са спали
или цяла нощ играли.

ПОкаНа
Тук на горската поляна чудна къщичка засмяна,
със прозорче и вратичка,
а отпред една брезичка!
Ежко Бежко Бодлидрешко
стъпва бавничко и тежко.
Носи той голям товар

След като оправиш всички
кукли, дрешки и косички,
ти целуваш мама, татко,
та цял ден да им е сладко!
Ще прегледаш със въздишки
новокупените книжки.
Като станеш ученичка,
ще ти стане ясно всичко!
Алекс, моя хубавица,
на душата ми царица,
ще те милвам всеки ден!
Ти си щастие за мен!
Младен ПЕТроВ

За да бъдем здрави Èãри на äóìи
там от близкия пазар.
Изведнъж какво се случи той не може да отключи!
Ала Зайко бързоног
тук пристигна скок-подскок!
- Ежко Бежко, чуй ме ти,
за ключето не тъжи!
Както бавно си вървял,
ключа ти си изтървал!
Ежко с радост го прегърна,
Лиса отдалеч ги зърна!
- Чуй любезната покана:
ние ще живеем двама!
Тук на горската поляна чудна къщичка засмяна,
със прозорче и вратичка,
а отпред една брезичка!
карамфила МариноВа, софия

Шарено xвърчило
Лети шарено хвърчило,
в миг от вятъра подето,
и под облак се извило,
вред витае по небето.
След мен тичат и децата,
викат, спорят, ех, че мило!
С врява, всекиму позната,
гледат моето хвърчило!
С радост гледаме го ние
извисено над земята.
Волно то навред се вие,
като змей опашка мята!
иван ВУнЧЕВ

Сутрин в седем и половина
аз към детската градина
заминавам сам-сама,
няма да стоя в дома.
Там със Данчето и Гого
и дечица още много
кубчетата ний редим
или влакчета строим.

Ваньо става машиниста,
а пък ние двама с Христа
бързо сядаме и веч
тръгваме на път далеч.
Щом запухка ни комина,
ний от детската градина
заминаваме завчас
към морето, към Бургас.
Иска
да си
за да
деца,

ни се нас, децата,
попечем телцата,
няма догодина
болни от ангина.
Евгения БрайноВа

Пита баба свойто внуче:
-Имаш ли си ти бардуче?
-Бабо, имам си таблет,
фейсбук, гугъл, интернет!
Имам всякакви игри,
два плейстейшъна дори!
Лайквания многобройни
и приятели безбройни!
Но това бардуче там
що е, бабо, аз не знам!
-То е стомничка мъничка,
в него сипва се водичка…
-Бабо, а какво е стомна,
сигурно река огромна?
-Стомната е съд! На нива
сутрин с нея се отива.
-Нива ли? Това е дето
се намира на полето.
Там комбайни май вървят
или трактори орат…
-Внуче, хайде престани!
Нищо ли не знаеш ти?
Някога със сърп извит
всеки жънал е превит.
-А, това е сърп и чук!
- Стига! Спираме дотук!
Утре ще ти обясня –
стари думи са това.
А пък ти на интернет
ще ме учиш занапред!
Уляна иВаноВа

Ëисòîïàä
Зъзне северният вятър
необлечен, необут.
тича бързо през полята
да спасява се от студ.
Щом добра се до гората
с дъбове, липи, брезички,
той помоли от листата
да му подаряват всички.
те със него споделиха
жълти клюмнали листа.
той забрули ги, задуха,
с тях се топло омота.
Пъстра есенна премяна
вятърът така облече.
във гората пък настана
листопадът вече.
ефросина ПенЧева

оцветете рисунката
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2

24

П

ървата ни светска
учителка от епохата
на Възраждането е
анастасия Димитрова от
Плевен. Тя създава в килия към храма „Св. Николай" първото светско девическо взаимно училище
през 1841 г. Самата Анастасия се е учила в Калоферския девически манастир, а
също и при учителите Ботьо Петков и Райно Попович. Ученичките отначало
пишат букви и числа в пясъчни сандъчета, а по-късно - с калем върху дъсчици, намазани с восък. За
географски глобус им служи леген с вода, в който
плават дъсчици с изписаните континенти и държави. След половин век работа за българското училище
Анастасия Димитрова става монахиня в руски манастир в Йерусалим, където
умира през 1898 г.
Първата ни учителка,
дипломирана в чужбина, по
случайност също се казва
Анастасия (възкресение!).
Родена през 1837 г. в Стара Загора, анастасия Тошева (Михова по баща)
е сред най-търсените учителки след Освобождението, инициатор за учредяването на първите женски
дружества в страната - в Железник и Габрово, пламенна родолюбка и неуморна
общественичка. Учителката, която учи и възпитава
Райна Попгеоргиева, Виктория Пишуркова (дъщеря
на Кръстьо Пишурката), Вела Благоева и др., учредителка на началното девическо, а после на класното
девическо училище в Стара
Загора, създателка на първия в страната безплатен
пансион за бедни девойки,
майка на ген. Стефан Тошев.
Почва училище на десетгодишна възраст и така заляга
над Рибния буквар, Наустницата, Псалтира и Апостола, че изпреварва всичките
си връстници.
Три години по-късно ще
бъде избрана за първата
българска девойка, която с
благотворителни средства
ще учи в Русия. Пътешествието до Одеса, март 1850
г., е дълго и трудно. Пътуват
през заснежения още Балкан на коне двете, тя и Саша Милкова, водени от Захарий Княжевски. Добират
се до Русе, после през Букурещ и Галац с параход стигат Одеса. Как са се чувствали двете момиченца за
пръв път далеч от близките си, свенливи и уплашени, облечени за удобство
в мъжки дрехи? Те са първите българки, които идват да се учат в Русия, в известния педагогически институт, настанени в пансион за благородни девици.
Учат седем години, без да
се връщат нито веднъж в
България. Забравят матерния си език. С благодарност
приемат поканата за гостуване в семейството на Елена Мутева - първата българска поетеса, дъщеря на преселници от Калофер. Тя живее в Одеса в уютен дом,
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принуждават да връща разликата. Единствената й гордост, а и утеха е синът й Стефан. Той става офицер, произведен е в генералски чин
и през Първата световна
война командва Трета армия (на негово име е град
Генерал Тошево).
Анастасия Тошева умира през 1919 г. Едно от
„пророчествата" в биографичната й книга стряска
и днес: "Когато изучавате
с възторг икономическото "верую" на Маркса, Енгелса, на Максим Горки и
др. съвременни гиганти на
новомодната мисъл, не забравяйте и "веруюто" на Паисия и пр. ратници... Само
чрез вярата, само чрез Твореца се избавихме от турския и гръцкия гнет и само
чрез нея, чрез Него ще бъдем избавени от новия гнет
на духовната, на икономическата, на политическата
ни нова робия... робия, която не ще има край, робия,
която ще бъде без зора, която ще изтреби българския
народ, българщината от лицето на земята..."
Петя иВаноВа

заобиколена от тримата си нея. Учителства три години
братя, които я гледат като пак в Габрово и през 1881 г.
принцеса. У тях мное поканена от директого често се събира на просветата в
рат земляци Източна Румелия
семинарисЙоаким. Груев
ти, студенда поеме отти, търгокриващата
вци: Найсе девическа
ден Гегимназия в
р о в ,
Стара ЗагоДобри
ра. Напуска
Чинтуя едва през
лов, Ни1892 г., но
кола Папродължалаузов,
ва да се труДимиди - превежтър Мида книги от
хайловски,
руски и френИлия Груски, написва и
дов... Разговаиздава биорят за поезия,
графията си. В
за книги, за му- анастасия тошева края на живозика, за съдбата си обаче се
та на народа си. Тези разго- налага да изтърпи унизивори и създадените прия- телни чиновнически своетелства дават самочувствие волия - дават й пенсия 300
и кураж на девойката. И ко- лв., а когато след време стагато се завръща в България ва ясно, че са сбъркали при
през 1857 г., вече дипломи- изчисленията, я намаляват
рана, още същата есен от- на 118 лв. и години наред я
крива девическо начално училище в метоха при
църквата "Св. Димитър" в
Стара Загора. Анастасия се
омъжва за виден търговец
Големите личности оставят слеи става Анастасия Тошева.
да
след себе си, която не избледРаждат й се две деца, момнява,
а става все по-ярка. А когато
чета. Друга би си останала
вкъщи, да си гледа децата и в държавата протичат процеси на
домакинството, но не и тя. разпад, инстинктивно се връщаме
През 1863 г. успява да се към оставените от такива лидери
пребори за отварянето на примери и поуки.
На 17 октомври 2018 г. генералкласно девическо училиполковник
Васил Зикулов щеше да
ще. Няма подходящо поменавърши
95
г. Името е легенда през
щение, настаняват се във
три
епохи:
най–младият
командир
влажно мазе, децата все
на
партизански
отряд,
герой
от пърболедуват. А и съществувата
фаза
на
Отечествената
война,
ващото протестантско обначалник-щаб на ПВО и ВВС, командщество в града тайно и явващ Втора армия и зам.-началник на
но я препъва в нейната неГЩ и началник на Разузнавателното
уморна деятелност в полза управление на БНА. Вече три покона българщината, в полза ления военни препредават спомена женското образование ните за неговите доклади на военаи култура. Но тя не се пре- чалник по време на военни учения,
дава, а разширява програ- за командира ерудит, завършил с отмата на класното училище личие две военни академии.
с преподаването на физиГенерал Зикулов е и най–дългогока, химия и етика, основава дишният началник на военно разузженското дружество "Май- наване в Европа – от 1967 до 1990 г.
чина грижа", както и пър- Това е периодът, в който се извършвия безплатен пансион за ва основно преустройство на най–
бедни девойки в България важния орган за запазване на мира и
към девическото училище. подготовка на войските за защита на
Остава в Габрово до 1876 териториалната цялост на страната.
г. и напуска поради здраво- Създава нелeгалното разузнаване,
словни проблеми. Завръща каквото си позволяват само големи
се в родния си град. Когато държави. Привлича кадри с по две
през 1877 г. пристигат ру- висши образования и минимум два
ските войски, тя произнася чужди езика. През тези 23 години
пламенно слово и говори под негово ръководство военното
с ген. Гурко на чист руски ни разузнаване постига и най–голеезик, което го просълзя- мите си успехи, за които до последва... След това обаче идват ния си ден ген. Зикулов казваше, че
бедите - черкези опожаря- няма да проговори.
ват града, тя бяга в ГаброЗа да останеш в историята, поняво, където я настига вестта, кога трябва да пожертваш целия си
че е останала само с дрехи- живот. Загубил брат си и най-близте на гърба си. Големият й ките си приятели в Отечествената
син Стефан Тошев, 18-годи- война, дистанцирал се от партийнашен, въпреки забраната й та политика, за да вложи всичко от
отива пеша до Търново и се себе си за изграждане на въоръжезаписва доброволец в Бъл- ните сили и военнното разузнаване.
гарското опълчение. Тя ста- Спечелил си уважението и на подва учителка в Търново. До чинени, и на началници, на колеги
обяд преподава руски, сле- и ръководители от други европейдобед е милосърдна сестра ски държави. Спечелил си и неприпри ранените.
язънта на ДС, но не позволил да се
Мъжът й умира. Малки- реализират опитите й да погълне
ят й син също умира - от ти- структурите на военното разузнавафус, който едва не отнася и
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За него песни се пеят
Един от малко останалите живи хайдути от четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа е Васил рахнев. Той е роден през
1841 г. в с. Градец, Котелско. Като момче и
младеж е овчарче в
родното си село, а
после в Карнобатско.
Повъзмъжал, напуска
овчарлъка и си отваря крайпътно ханче
между Ески Джумая и
Добрич. Там често идват народни хора, които разпалват патриотичните му чувства,
и той решава да зареже ханджийството и
заминава за Румъния.
Записва се в четата на
Хаджи Димитър.
В едно от сраженията на Бузлуджа е
леко ранен и решава
да се върне в Градец.

Äà îñòàíåø â èñòîðèÿòà
не или поне да ги постави под тотален контрол. Макар и подслушван и
следен от ДС, информациите на РУ–
ГЩ се ползваха с високото доверие
на Тодор Живков, който проявяваше завидни познания и готовност да
съдейства на военното разузнаване.
Силните качества на една личност се
проявяват в трудни моменти, а генералът е преминал през много бури в
най-близката ни история. В една от
двете си книги, които ни остави „Военното разузнаване на България
и студената война“, той пише: „...на-

шият идеал беше за свят без граници
и войни, без политическо и етническо насилие“. Независимо от всички
опити днес да се изопачи историята и ролята на такива силни лидери
и на хиляди хора, които ги следваха, ген. Зикулов ясно заяви в другата си книга си: „За нас не съществуваше друг нравствен избор.“
Най-голямата болка на ген. Зикулов, с която си отиде от този свят,
беше разрушаването на съграденото от поколенията и от военното разузнаване със 110-годишна
история, защото резултатите от неговата специфична дейност идват
и се доразвиват след години. Дълбоко беше огорчението му от нежеланието на политиците да прогледнат за огромните вреди от Закона за досиетата, който засегна
между 40 000 и 70 000 български
граждани, достойно служили в по-

След като пристигнал
в родното си село, не
се решил да влезе в
собствения си дом, а
почукал на вратата на
леля си.
Тя приела да го укрие известно време,
докато се позабрави
бунтът. Но при условие, че ще хвърли
пушката си.
Не останал дълго
при леля си. Върнал
се при жена си. Но
там бил разкрит, хванат от турците и изпратен в Одринския
затвор.
Влиятелни хора от
Градец се застъпили
за него и той бил освободен под гаранция.
Умира през 1880 г.
в родното си село. За
него има създадени
народни песни.

деленията на БНА и разузнавателните й структури, които нямаха нищо общо с политическа полиция,
Държавна сигурност, с репресии и
доноси, както елементарно и злонамерено представяха нещата авторите и защитниците на този закон.
От самото начало ген. Зикулов предупреждаваше, че Законът за досиетата грубо погазва Конституцията
на България. Върхът на глупостта и
предателството беше предаването
на досиетата на чуждите граждани,
работили за България, което въобще не бе изискване на „закона“. Няма друга страна в света, която да се
е простреляла така в крака си. А генерал Зикулов предвиждаше още
през 1999 г. при подготовката си
за среща с председателя на парламента Йордан Соколов, както пише
полк. Методи Алексиев в мемоарната си книга, че може да се стигне до
такава стъпка, която ще постави под
риск хиляди чужди граждани, които са заложили живота си за сигурността на България. Лидери на БСП
странно отстраняваха исканията му
за срещи, а по повод на последната
му кръгла годишнина МО му връчи
награден знак, неотговарящ на неговите заслуги. Разбираемо, след като главнокомандващият отказа дори
на български космонавт награда, защото по стечение на обстоятелствата за кратко време бе служил в разузнавателна рота на БНА. Заразата
на изкривените нравствени стойности бе обхванала цялата държава.
Сборникът „Военното разузнаване под ударите на най–голямата фалшификация през последните 25 години – за истината, честта и достойнството на българския офицер–военен разузнавач”, издаден през 2015
г. само в 500 екземпляра, 240 от които раздадени на депутатите в Народното събрание, завършва с думите на
генерал Васил Зикулов: „Нашата съвест е чиста. Обичахме България като родна майка – такава, каквато тя
беше. Защото родната майка не се
избира. Служихме й всеотдайно, така както са й служили нашите деди и
прадеди. Нашите потомци могат да
се гордеят с нас.”
симеон николоВ
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Диема
СРЯДА, 31 октомври
06:30 „Камиони по леда“
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс“ 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ 2
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
16:00 „Женени с деца” сезон 8,
2 епизода
17:00 „Херкулес“
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Джон Картър: Между
два свята”
00:40 „Агентите на ЩИТ”
01:40 „Мъртъв и половина” –
криминален екшън с уч.
на Стивън Сегал
03:45 Еротичен телепазар
05:50 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 1 ноември
06:15 „Женени с деца” сезон 8,
2 епизода
07:15 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:30 „Комисар Рекс“ 2
09:50 „Кобра 11: Обади се!” 1
10:50 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
11:50 „Хавай 5-0”
12:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
13:50 „Комисар Рекс“ 2
14:50 „Кобра 11: Обади се!” 1
15:50 „Женени с деца” сезон 9,
2 епизода
16:50 „Никога не се предавай
2” – екшън с уч. на Майкъл Джей Уайт, Дийн
Геър, Алекс Мераз, Тод
Дъфи, Скот Епстейн, Джулиян Мъри, Евън Питърс,
Стейси Асаро и др.
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Тор: Богът на гръмотевиците”
00:20 „Агентите на ЩИТ”
01:20 Еротичен телепазар

Виасат Хистори
сряда, 31 октомври
06:30 Страхотни изобретения, еп. 17
07:00 Загадки в музея, сезон 7, еп. 6
07:45 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
08:35 Забранена история, сезон 4,
еп. 5
09:25 Леден мост
10:25 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
11:20 Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 3
12:25 Ловецът на оръжия, еп. 1
13:15 Най-големите измами в историята, еп. 5
14:05 Мощта на вулканите, еп. 1
15:00 История на оръжията, еп. 3
15:55 Страхотни изобретения, еп. 17
16:25 Леден мост
17:20 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
18:15 Забранена история, сезон 4,
еп. 5
19:05 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
19:55 Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 3
21:00 Конспирация, еп. 8
21:50 Забранена история, еп. 5
22:40 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
23:35 Залавянето на Клаус Барби
00:35 Останки от войните, еп. 4
01:25 Забранена история, сезон 4,
еп. 3
02:10 Загадки в музея, сезон 9, еп. 7
02:55 Страхотни изобретения, еп. 6
03:25 Страхотни изобретения, еп. 17
03:55 Загадки в музея, сезон 6, еп. 12
04:45 Конспирация, еп. 7
05:35 Леден мост
четвъртък, 1 ноември
06:30 Страхотни изобретения, еп. 3
07:00 Инките: Господари на небесата
09:10 Времето, което промени света
12:05 Леден мост
13:00 Опасна Земя, еп. 1
13:50 Опасна Земя, еп. 2
14:40 Опасна Земя, еп. 3
15:30 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
16:25 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
17:15 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
18:05 Парижки мистерии, еп. 1
18:35 Парижки мистерии, еп. 2
19:05 Парижки мистерии, еп. 3
19:35 Парижки мистерии, еп. 4
20:05 Парижки мистерии, еп. 5
20:35 Парижки мистерии, еп. 6
21:05 Последното пътуване на Романови
22:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
22:55 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
23:50 Децата на кралица Виктория,
еп. 1
00:55 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
02:00 Децата на кралица Виктория,
еп. 3
03:00 Загадки в музея, сезон 9, еп. 8
03:45 Страхотни изобретения, еп. 13
04:10 Страхотни изобретения, еп. 14

Най-гледаните

44

тв програми

Български

ПЕТЪК, 2 ноември
06:30 „Женени с деца” сезон 9,
2 епизода
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс“ 2
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:20 „Джон Картър: Между
два свята”
19:00 „Топ Гиър”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Мумията: Гробницата на
Императора Дракон” –
приключенски екшън с
уч. на Брендън Фрейзър,
Джет Ли, Джон Хана,
Мария Бело, Мишел Йео
и др.
00:15 „Агентите на ЩИТ”
01:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 3 ноември
06:00 „Камиони по леда“
07:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:30 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, 6, 3 епизода
11:00 „Операция „Възмездие“
– екшън с уч. на Марк
Дакаскос, Трийт Уилямс,
София Пърнас, Джо Суба,
Били Кембъл, Роналд
Азинас и др.
13:00 „Национална лотария”
13:45 „Потоп”
15:50 „Купон с Дик и Джейн”
– комедия с уч. на Джим
Кери, Алек Болдуин, Теа
Леони, Ричард Дженкинс
и др.
17:45 „Тор: Богът на гръмотевиците”
20:00 „Робин Худ: Мъже в
чорапогащи” – приключенска комедия с уч. на
Кари Елуис, Ричард Луис,
Роджър Рийс, Патрик
Стюарт, Ейми Ясбек,
Марк Бланкфилд, Дейв
Чапел и др.
22:10 „Заразно зло: Възмез-

дие” – екшън с уч. на
Мила Йовович, Сиена Гилори, Мишел Родригес,
Кевин Дюранд, Одет Фер,
Шон Робъртс, Ли Бинбин
и др.
00:15 „Операция „Възмездие“
– екшън с уч. на Марк
Дакаскос, Трийт Уилямс,
София Пърнас, Джо Суба,
Били Кембъл, Роналд
Азинас и др.
02:10 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 4 ноември
06:15 „Камиони по леда“
07:15 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, 7, 3 епизода
11:00 „Купон с Дик и Джейн”
– комедия с уч. на Джим
Кери, Алек Болдуин, Теа
Леони, Ричард Дженкинс
и др.
12:50 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Потоп” – екшън с уч.
на Робърт Карлайл, Том
Харди, Джесалин Гилсиг,
Том Къртни, Джоан Уоли,
Дейвид Съчет, Найджъл
Планър, Ралф Браун,
Ралф Браун, Готфрид
Джон, Пип Торънс, Дейвид Хайман и др., II част
15:30 „Робин Худ: Мъже в
чорапогащи” – приключенска комедия с уч. на
Кари Елуис, Ричард Луис,
Роджър Рийс, Патрик
Стюарт, Ейми Ясбек,
Марк Бланкфилд, Дейв
Чапел и др.
17:40 „Мумията: Гробницата на
Императора Дракон” –
приключенски екшън с
уч. на Брендън Фрейзър,
Джет Ли, Джон Хана,
Мария Бело, Мишел Йео
и др.
20:00 „Кунгфу тупалки” – екшън-комедия с уч. на
Стивън Чоу, Юен Ва, Юен
Ки, Жи Хуа Донг, КвокКуен Чан и др.
22:00 „Изчезнал по време на
акция: Началото” – екшън с уч. на Чък Норис,
Стивън Уилямс, Кози
Коста, Сун-Тек О и др.
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕЛНИК, 5 ноември
06:00 „Женени с деца” сезон 9
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:45 „Комисар Рекс“ 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
13:45 „Комисар Рекс“ 3
14:50 „Кобра 11: Обади се!” 1
15:50 „Женени с деца” сезон 9
16:20 „Терминатор: Бунтът на
машините” – екшън-фантастика с уч. на Арнолд
Шварценегер, Ник Стал,
Клеър Дейнс, Дейвид
Андрюс, Каролин Хенеси
и др
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Ченгето от Бевърли
Хилс” – екшън-комедия
с уч. Еди Мърфи, Джъдж
Рейнхолд, Джон Аштън,
Рони Кокс, Джеймс Русо,
Стивън Елиът и др.
00:10 „Агентите на ЩИТ”
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 6 ноември
06:00 „Женени с деца” сезон 9
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс“ 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ 3
15:00 „Трансформърс: Ера на
изтребление” – екшънфантастика с уч. на Марк
Уолбърг, Стенли Тучи,
Джак Рейнър , Келси
Грамър, Никола Пелц и
др.
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22

20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Ченгето от Бевърли
Хилс 2” – екшън-комедия
с уч. Еди Мърфи, Джъдж
Рейнхолд, Юрген Прохнов, Рони Кокс, Джон
Аштън, Бригите Нилсен и
др.
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 7 ноември
05:45 „Да се посмеем”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:45 „Комисар Рекс“ 3
10:00 „Камиони по леда“
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 22
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
15:50 „Женени с деца” сезон 9
16:20 „Ченгето от Бевърли
Хилс”
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 23
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Ченгето от Бевърли
Хилс 3”
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 8 ноември
05:50 „Женени с деца” сезон 9
06:15 „Звярът”
07:10 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:30 „Комисар Рекс“ 3
09:50 „Кобра 11: Обади се!” 1
10:50 „Топ Гиър”
11:50 „Хавай 5-0”
12:45 „Уокър - тексаският
рейнджър”
13:50 „Комисар Рекс“ 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Ченгето от Бевърли
Хилс 2”
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 23
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Отмъстителите” – ек-

04:40 Загадки в музея, сезон 5, еп. 10
05:30 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 6
петък, 2 ноември
06:15 Най-големите измами в историята, еп. 5
07:00 Страхотни изобретения, еп. 13
07:30 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
08:30 Забранена история, сезон 4,
еп. 6
09:20 Децата на кралица Виктория,
еп. 1
10:25 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
11:30 Леден мост
12:25 Ловецът на оръжия, еп. 4
13:15 Най-големите измами в историята, еп. 6
14:05 Вулканични одисеи, еп. 1
14:55 Останки от войните, еп. 5
15:45 Страхотни изобретения, еп. 18
16:15 Децата на кралица Виктория,
еп. 1
17:20 Децата на кралица Виктория,
еп. 2
18:25 Забранена история, сезон 5,
еп. 1
19:15 Залавянето на Клаус Барби
20:15 Леден мост
21:10 Убийци от древността, еп. 5
22:00 История на оръжията, еп. 8
22:55 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
00:00 Ерих Милке - Господарят на
страха
01:00 Останки от войните, еп. 5
01:50 Забранена история, сезон 4,
еп. 4
02:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 9
03:25 Страхотни изобретения, еп. 15
03:55 Страхотни изобретения, еп. 18
04:25 Загадки в музея, сезон 6, еп. 13
05:10 Убийци от древността, еп. 5
събота, 3 ноември
06:00 История на оръжията, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения, еп. 24
07:30 Страхотни изобретения, еп. 25
08:00 Страхотни изобретения, еп. 26
08:30 Страхотни изобретения, еп. 27
09:00 Страхотни изобретения, еп. 28
09:25 Страхотни изобретения, еп. 29
09:55 Останки от войните, еп. 5
10:45 Проект “Нацизъм”, еп. 1
11:45 Проект “Нацизъм”, еп. 2
12:45 Проект “Нацизъм”, еп. 3
13:45 Проект “Нацизъм”, еп. 4
14:45 Машини за убиване, еп. 3
15:40 Бойни кораби, еп. 1
16:30 Ловецът на оръжия, еп. 1
17:20 Страхотни изобретения, еп. 26
17:50 Страхотни изобретения, еп. 27
18:20 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
19:10 Мощта на вулканите, еп. 1
20:10 Тайният Версай на Мария-Антоанета
21:10 Истинската война на тронове,
еп. 3
22:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
22:55 История на оръжията, еп. 8
23:50 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
00:55 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 4
01:50 Забранена история, еп. 3
02:45 Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
03:35 Страхотни изобретения, еп. 27
04:05 Страхотни изобретения, еп. 12
04:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
05:25 Страхотни изобретения, еп. 22

05:55 Страхотни изобретения, еп. 23
неделя, 4 ноември
06:25 Страхотни изобретения, еп. 24
07:15 Свирепа Земя, еп. 1
08:05 Опасна Земя, еп. 1
09:00 Вулканични одисеи, еп. 1
09:55 Дните, които написаха историята, еп. 9
10:25 Дните, които написаха историята, еп. 10
11:00 Конспирация, еп. 1
11:50 Конспирация, еп. 2
12:40 Прокълнати династии, еп. 1
13:05 Прокълнати династии, еп. 2
13:35 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
14:25 География на убийствата, еп. 3
15:15 Смъртоносно известна ДНК,
еп. 3
16:10 Забранена история, сезон 4,
еп. 4
17:00 Тайните на Ермитажа - история и колекции
18:00 Последното пътуване на Романови
19:00 Мощта на вулканите, еп. 2
20:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
21:00 Невидимите градове на Италия, еп. 3
21:55 Селцето, еп. 5
23:00 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 1
00:00 Мъртвият викинг, еп. 1
00:50 История на оръжията, еп. 8
01:45 Забранена история, еп. 4
02:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
03:25 Страхотни изобретения, еп. 28
03:55 Страхотни изобретения, еп. 22
04:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
05:15 Вулканични одисеи, еп. 1
понеделник, 5 ноември
06:10 Вулканични одисеи, еп. 2
07:15 Загадки в музея, сезон 7, еп. 7
08:05 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 1
09:05 Забранена история, сезон 5,
еп. 1
09:55 Дълбоко в историята на времето, еп. 2
10:50 Дълбоко в историята на времето, еп. 3
11:45 Историята на Европа, еп. 1
12:40 Бойни кораби, еп. 1
13:30 Конспирация, еп. 2
14:20 Вулканични одисеи, еп. 2
15:10 Останки от войните, еп. 6
16:00 Страхотни изобретения, еп. 19
16:30 Дълбоко в историята на времето, еп. 2
17:25 Дълбоко в историята на времето, еп. 3
18:20 Престъпността през войната,
еп. 1
19:10 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 1
20:05 Историята на Европа, еп. 1
21:00 Кралски братовчеди на война,
еп. 1
22:05 Кралски братовчеди на война,
еп. 2
23:10 История на оръжията, еп. 8
00:05 Нашата световна война, еп. 1
01:10 Първата световна война в
числа, еп. 1
02:00 Забранена история, сезон 4,
еп. 5
02:45 Загадки в музея, сезон 9, еп. 10
03:30 Страхотни изобретения, еп. 16

04:00 Страхотни изобретения, еп. 19
04:30 Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
05:15 История на оръжията, еп. 7
вторник, 6 ноември
06:05 Хинденбург и Хитлер
07:05 Загадки в музея, сезон 7, еп. 8
07:55 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 2
08:55 Забранена история, сезон 5,
еп. 2
09:45 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
10:45 Хинденбург и Хитлер
11:40 Историята на Европа, еп. 2
12:35 Бойни кораби, еп. 2
13:25 Конспирация, еп. 3
14:15 Вулканични одисеи, еп. 3
15:05 Останки от войните, еп. 7
15:55 Страхотни изобретения, еп. 20
16:25 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
17:25 Хинденбург и Хитлер
18:20 Престъпността през войната,
еп. 2
19:10 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 2
20:05 Историята на Европа, еп. 2
21:00 Апокалипсисът на неандерталците, еп. 1
21:55 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
22:55 Историята на Европа, еп. 5
23:50 Нашата световна война, еп. 2
00:55 Първата световна война в
числа, еп. 2
01:45 Забранена история, сезон 4,
еп. 6
02:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 11
03:25 Страхотни изобретения, еп. 17
03:55 Страхотни изобретения, еп. 20
04:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
05:10 Истинската война на тронове,
еп. 3
05:55 Истинската война на тронове,
еп. 4
сряда, 7 ноември
07:00 Загадки в музея, сезон 7, еп. 9
07:40 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 3
08:40 Забранена история, сезон 5,
еп. 3
09:30 Рим: империя без предел, еп. 2
10:35 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
11:35 Историята на Европа, еп. 3
12:30 Бойни кораби, еп. 3
13:20 Конспирация, еп. 4
14:10 Вулканични одисеи, еп. 4
15:00 Останки от войните, сезон 3,
еп. 1
15:50 Страхотни изобретения, еп. 21
16:20 Рим: империя без предел, еп. 2
17:25 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
18:20 Престъпността през войната,
еп. 3
19:10 37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 3
20:05 Историята на Европа, еп. 3
21:00 Конспирация, еп. 8
21:50 Смъртносно разузнаване, еп. 1
22:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
23:50 Нашата световна война, еп. 3
00:55 Първата световна война в
числа, еп. 3
01:45 Забранена история, еп. 1
02:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 12
03:30 Страхотни изобретения, еп. 18
03:55 Страхотни изобретения, еп. 21

04:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
05:10 Конспирация, еп. 8
четвъртък, 8 ноември
06:00 Рим: империя без предел, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 16
07:35 Кралски братовчеди на война,
еп. 1
08:40 Забранена история, сезон 5,
еп. 4
09:30 Смъртносно разузнаване, еп.
1
10:25 Последното пътуване на Романови
11:25 Историята на Европа, еп. 4
12:20 Бойни кораби, еп. 4
13:10 Конспирация, еп. 5
14:00 Вулканични одисеи, еп. 5
14:50 Останки от войните, сезон 3,
еп. 2
15:40 Страхотни изобретения, еп. 22
16:10 Смъртносно разузнаване, еп. 1
17:10 Последното пътуване на Романови
18:10 Престъпността през войната,
еп. 4
19:00 Кралски братовчеди на война,
еп. 1
20:05 Историята на Европа, еп. 4
21:00 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 1
21:50 Най-големите измами в историята, еп. 6
22:40 Смъртоносно известна ДНК,
еп. 3
23:35 Войната на асовете, еп. 1
00:30 Първата световна война в
числа, еп. 4
01:20 Забранена история, еп. 2
02:15 Загадки в музея, сезон 9, еп. 13
03:00 Страхотни изобретения, еп. 19
03:30 Страхотни изобретения, еп. 22
04:00 Загадки в музея, сезон 7, еп. 4
04:50 Смъртносно разузнаване, еп. 1
05:50 Най-големите измами в историята, еп. 6
06:35
07:00
07:20
08:25
09:15
10:20
11:25
12:20
13:10
14:00
14:25
14:50
15:40
16:10
17:15
18:20
19:10
20:15
21:10
22:00
22:55
23:45
00:40

петък, 9 ноември
Страхотни изобретения, еп. 20
Страхотни изобретения, еп. 17
Кралски братовчеди на война,
еп. 2
Забранена история, сезон 5,
еп. 5
Децата на кралица Виктория,
еп. 2
Децата на кралица Виктория,
еп. 3
Историята на Европа, еп. 5
Бойни кораби, еп. 5
Конспирация, еп. 6
Времето, което промени света,
еп. 1
Времето, което промени света,
еп. 2
Останки от войните, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 23
Децата на кралица Виктория,
еп. 2
Децата на кралица Виктория,
еп. 3
Престъпността през войната,
еп. 5
Кралски братовчеди на война,
еп. 2
Историята на Европа, еп. 5
Убийци от древността, еп. 6
История на оръжията, еп. 9
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 1
Войната на асовете, еп. 2
Първата световна война в

25

шън с уч. на Робърт Дауни Младши, Крис Евънс,
Марк Ръфало, Крис Хемсуърт, Скарлет Йохансон,
Гуинет Полтроу, Том Хидълстън, Джеръми Ренър, Стелън Скарсгард,
Самюел Джаксън и др.
01:00 „Агентите на ЩИТ”
02:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 9 ноември
06:00 „Женени с деца” сезон 9
06:20 „Звярът”
07:15 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:30 „Комисар Рекс“ 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 23
12:00 „Хавай 5-0”
12:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
13:50 „Комисар Рекс“ 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 1
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Ченгето от Бевърли
Хилс 3”
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 23
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Механикът: Възкресение“ – екшън с уч.
на Джейсън Стейтъм,
Джесика Алба, Томи Лий
Джоунс, Мишел Йео, Сам
Хазелдин и др.
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 „Фрактура”
03:20 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 10 ноември
05:50 „Камиони по леда“
06:40 „Без багаж”
07:10 „Топ Гиър”
10:00 „Аса и осмици”
12:00 „Национална лотария”
12:30 „Героят и страшилището”
14:30 „Джеронимо: Една американска легенда”
17:00 „Отмъстителите” – екшън с уч. на Робърт Дауни Младши, Крис Евънс,
Марк Ръфало, Крис Хемсуърт, Скарлет Йохансон,
Гуинет Полтроу, Том Хидълстън, Джеръми Ренър, Стелън Скарсгард,
Самюел Джаксън и др.
20:00 „Кабелджията” – коме-

дия с уч. на Джим Кери,
Матю Бродерик, Лесли
Ман, Бен Стилър, Джак
Блек, Оуен Уилсън, Ерик
Робъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джанин
Гарофало, Дейвид Крос и
др.
22:00 „Умираща светлина” –
трилър с уч. на Никълъс
Кейдж, Антон Йелчин,
Александър Карим, Ирене Якоб и др.
00:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 11 ноември
06:10 „Камиони по леда“
07:10 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, 8, 3 епизода
11:00 „Кабелджията” – комедия с уч. на Джим Кери,
Матю Бродерик, Лесли
Ман, Бен Стилър, Джак
Блек, Оуен Уилсън, Ерик
Робъртс, Даян Бейкър,
Джордж Сегал, Джанин
Гарофало, Дейвид Крос и
др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Свободна територия”
– екшън с уч. на Робърт
Дювал, Кевин Костнър,
Анет Бенинг, Майкъл
Гамбън, Майкъл Джетър,
Диего Луна, Джеймс Русо
и др.
16:30 „Джанго без окови” –
уестърн с уч. на Джейми
Фокс, Леонардо Ди
Каприо, Кристоф Уолтц,
Самюъл Л. Джаксън,
Кери Уошингтън, Уолтън
Гогинс и др.
20:00 „Сблъсък в Бронкс” –
екшън -комедия с уч. на
Джаки Чан, Анита Муй,
Франсоас Иъп, Бил Тунг,
Марк Акъртрийм, Гарвин
Крос, Морган Лам и др.
22:00 „Изчезнал по време на
акция III” – екшън с уч.
на Чък Норис, Флойд
Ливайн, Мики Ким, Аки
Алеонг и др.
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:20 Еротичен телепазар

числа, еп. 5
Забранена история, еп. 3
Загадки в музея, сезон 4, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 20
Страхотни изобретения, еп. 23
Загадки в музея, сезон 7, еп. 5
Убийци от древността, еп. 6
История на оръжията, еп. 7
събота, 10 ноември
Страхотни изобретения, еп. 21
Първата световна война в
числа, еп. 1
Първата световна война в
числа, еп. 2
Първата световна война в
числа, еп. 3
Първата световна война в
числа, еп. 4
Първата световна война в
числа, еп. 5
Първата световна война в
числа, еп. 6
Нашата световна война, еп. 1
Нашата световна война, еп. 2
Нашата световна война, еп. 3
Кралски братовчеди на война,
еп. 1
Кралски братовчеди на война,
еп. 2
37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 1
37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 2
37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 3
Последното пътуване на Романови
Истинската война на тронове,
еп. 4
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
История на оръжията, еп. 9
Скрити следи: Първата световна война (1914-1918 г.)
Първата световна война в
числа, еп. 6
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 29
Страхотни изобретения, еп. 13
Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 28
Страхотни изобретения, еп. 29
неделя, 11 ноември
Страхотни изобретения, еп. 30
Страхотни изобретения, еп. 16
Нашата световна война, еп. 1
Нашата световна война, еп. 2
Нашата световна война, еп. 3
Кралски братовчеди на война,
еп. 1
Кралски братовчеди на война,
еп. 2
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
Последното пътуване на Романови
Руската революция
Нашата световна война, еп. 1
Нашата световна война, еп. 2
Нашата световна война, еп. 3
100 дни до победата, еп. 1
100 дни до победата, еп. 2
Селцето, еп. 6
Войната на асовете, еп. 1
Войната на асовете, еп. 2

00:55 Превратни години, еп. 1
01:45 Превратни години, еп. 2
02:35 Превратни години, еп. 3
03:25 100 дни до победата, еп. 1
04:25 100 дни до победата, еп. 2
05:25 Вулканични одисеи, еп. 2
понеделник, 12 ноември
06:10 Вулканични одисеи, еп. 3
07:10 Загадки в музея, сезон 7, еп. 10
07:55 Проект “Нацизъм”, еп. 1
08:50 Забранена история, сезон 5,
еп. 6
09:40 Леден мост
10:40 Мистерията на катакомбите
11:40 Историята на Европа, еп. 6
12:35 Бойни кораби, еп. 6
13:25 Конспирация, еп. 7
14:15 Времето, което промени света,
еп. 3
14:40 Времето, което промени света,
еп. 4
15:05 Останки от войните, еп. 2
15:55 Страхотни изобретения, еп. 24
16:25 Леден мост
17:25 Мистерията на катакомбите
18:20 Престъпността през войната,
еп. 6
19:10 Проект “Нацизъм”, еп. 1
20:10 Историята на Европа, еп. 6
21:00 Залавянето на Клаус Барби
22:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
23:05 История на оръжията, еп. 9
00:00 100 дни до победата, еп. 1
01:05 100 дни до победата, еп. 2
02:10 Забранена история, еп. 4
03:05 Загадки в музея, сезон 4, еп. 2
03:50 Страхотни изобретения, еп. 21
04:20 Страхотни изобретения, еп. 24
04:50 Загадки в музея, сезон 7, еп. 6
05:40 История на оръжията, еп. 8
вторник, 13 ноември
06:35 Страхотни изобретения, еп. 16
07:10 Проект “Нацизъм”, еп. 2
08:05 Забранена история, еп. 1
08:55 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
10:00 Залавянето на Клаус Барби
11:05 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 1
12:10 Бойни кораби, еп. 7
13:00 Конспирация, еп. 8
13:50 Времето, което промени света,
еп. 5
14:15 Времето, което промени света,
еп. 6
14:40 Останки от войните, еп. 3
15:30 Страхотни изобретения, еп. 25
16:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
17:05 Залавянето на Клаус Барби
18:10 Престъпността през войната,
еп. 1
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 2
19:55 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 1
21:00 Апокалипсисът на неандерталците, еп. 2
21:55 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
22:50 Историята на Европа, еп. 6
23:45 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
00:50 Бойни кораби, еп. 1
01:40 Забранена история, еп. 5
02:30 Загадки в музея, сезон 4, еп. 3
03:20 Страхотни изобретения, еп. 22
03:50 Страхотни изобретения, еп. 25
04:20 Загадки в музея, сезон 7, еп. 7
05:10 Апокалипсисът на неандерталците, еп. 1

01:30
02:20
03:10
03:40
04:10
05:00
05:45
06:35
07:00
07:40
08:30
09:20
10:10
11:00
11:50
12:55
14:00
15:05
16:10
17:15
18:10
19:10
20:10
21:10
22:00
22:55
23:50
00:50
01:40
02:35
03:30
04:00
04:35
05:25
05:55
06:25
07:00
07:20
08:25
09:30
10:35
11:40
12:45
13:40
14:35
15:35
16:30
17:35
18:40
19:45
20:50
21:55
23:00
00:00
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Он еър
31 октомври, СРЯДА
България сутрин в
Можеш и по-добре
Райски градини
Последният еничар
Едно френско село
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Телепазарен прозорец
Законът на любовта
Страната на изобретателите
Новините ON AIR
Светът отгоре
Доктор Х – сериал, драма
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Одисей - исторически сериал
23:00 Ковбой – сериал, криминален
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: История – предаване с Росен Петров
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин в
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
1 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин в
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х – сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Одисей - исторически сериал
23:00 Ковбой – сериал, криминален
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин в
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
06:30
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
14:15
15:15
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30

Фокс
Сряда, 31 Октомври
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Високо напрежение
10:50 Високо напрежение
11:40 Кости
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Кости
22:00 Хитман
23:55 Излъжи ме
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:30 Империя
03:40 Демоните на Да Винчи
04:25 Тиранин
05:10 Империя
Четвъртък, 1 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Кости
12:35 Двойна печалба
14:25 „Досиетата Х 2018“
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Person Of Interest
00:50 Касъл
01:50 Касъл
02:45 Империя
03:35 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион

Най-гледаните
06:30
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
14:15
15:15
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
03:00
03:30
05:00
05:30
06:30
07:30
08:30
09:00

09:30
10:30
12:30
13:00
14:00
14:30
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00

2 ноември, ПЕТЪК
България сутрин в
Можеш и по-добре
Райски градини
Последният еничар
Едно френско село
Новините ON AIR
Операция: История – предаване с Росен Петров
Телепазарен прозорец
Законът на любовта
Страната на изобретателите
Новините ON AIR
Светът отгоре
Доктор Х – сериал, драма
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с
Георги Лозанов
Ковбой – сериал, криминален
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Новините ON AIR
България сутрин в
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
3 ноември, СЪБОТА
Операция: История – предаване с Росен Петров
Състезанието на живота им
Авиошоу с Александър Богоявленски
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи със световно признание
и постижения, автор: Биляна
Митева
Земята след 1000 години
Фамилно – токшоу с Деляна
Маринова
Новините ON AIR
Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
Криза - поредна – сериал,
комедия
Телепазарен прозорец
Кино – поредица на DW
Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър Богоявленски
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Брюксел 1
Новините ON AIR
Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото

Петък, 2 Ноември
Мистър Бийн
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Person Of Interest
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:55 Касъл
01:50 Касъл
02:40 Империя
03:35 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя
06:00
06:25
06:45
07:10

Събота, 3 Ноември
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Голо оръжие 2 &
12:05 Високо напрежение
13:00 Високо напрежение
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Да откриеш Форестър
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:35 Голо оръжие 33 и 1/3:
последната обида
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Необикновените
22:55 911
23:55 Бягство от затвора
00:50 Живите мъртви
01:45 Американска криминална история
02:30 Заразата
03:25 Заразата
04:15 Психаротерапия
04:45 Психаротерапия
05:10 Американска криминална история

44

тв програми

Български

пред Ганиела Ангелова
20:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
21:00 Криза - поредна – сериал,
комедия
21:30 Новините ON AIR
22:00 Сага за Форсайтови – сериал,
драма
23:15 Парижки лудории – комедия,
Франция, 2014 г.; режисьор:
Марк Фитоси; в ролите:
Изабел Юпер, Жан-Пиер
Даросин, Михаел Нюквист
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър Богоявленски
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История - предаване с Росен Петров
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
4 ноември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Състезанието на живота им
08:30 Необичайните заподозрени с
Георги Лозанов
09:30 По-бърз от светлината
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна
Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
14:00 Криза - поредна – сериал,
комедия
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи със световно признание
и постижения, автор: Биляна
Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
16:30 Операция: История – предаване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин
Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“ – драма, криминален сериал
20:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
21:00 Криза - поредна – сериал,
комедия
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция „Тежка вода“
23:00 Особености на руския национален риболов - комедия,
Русия, 1998 г.; режисьор:

Александър Рогожин; в ролите: Виктор Бичков, Алексей
Булдаков
00:45 Кино – поредица на DW
01:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История - предаване с Росен Петров
5 ноември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин в
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х – сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов
и Томислав Русев
23:15 Ковбой – сериал, криминален
00:15 Новините ON AIR
00:45 Директно
01:30 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин в
04:00 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
6 ноември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин в
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х – сериал, драма
17:30 Новините ON AIR

17:50
18:30
19:30
20:30

Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически сериал
23:15 Ковбой – сериал, криминален
00:15 Новините ON AIR
00:45 Директно
01:30 Брюксел 1
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин в
04:00 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
7 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин в
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х – сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически сериал
23:15 Ковбой – сериал, криминален
00:15 Новините ON AIR
00:45 Директно
01:30 Операция: История– предаване с Росен Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин в
04:00 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
8 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин в
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла – семеен
сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х – сериал, драма
17:30 Новините ON AIR

17:50
18:30
19:30
20:30

Неделя, 4 Ноември
06:00 Високо напрежение
06:45 Високо напрежение
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Голо оръжие 33 и 1/3:
последната обида
16:10 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Последният кадър
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Богатството
22:55 Дони Браско
01:30 Мъж търси жена
02:00 Американска криминална история
03:00 Заразата
04:00 Заразата
04:55 Американска криминална история
Понеделник, 5 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Необикновените
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
21:55 Богатството
23:00 Живите мъртви
00:05 Person Of Interest
01:00 Касъл
02:00 Касъл
02:55 Империя
03:50 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя

Вторник, 6 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Войници
14:25 Person Of Interest
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Person Of Interest
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:30 Империя
03:30 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя

Четвъртък, 8 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Person Of Interest
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Person Of Interest
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:35 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя
Петък, 9 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Person Of Interest
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:35 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион

Събота, 10 Ноември
06:00 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
10:10 Голо оръжие 33 и 1/3:
последната обида
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Последният кадър
16:20 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Смотаняци
21:00 Семейство Симпсън
21:30 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Необикновените
22:55 911
23:55 От местопрестъплението: Маями
00:50 Живите мъртви
01:35 Американска криминална история
02:45 Заразата
03:40 Заразата
04:25 Психаротерапия
04:50 Психаротерапия
05:15 11.22.63
Неделя, 11 Ноември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Смотаняци
16:10 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Двойна печалба
21:30 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Богатството
22:55 Suicide Kings
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:45 Американска криминална история
02:50 Заразата
03:45 Заразата
04:30 Психаротерапия
04:50 Психаротерапия
05:15 11.22.63

Сряда, 7 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Person Of Interest
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Смотаняци
23:50 Person Of Interest
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:35 Империя
03:30 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя

21:30
22:15
23:15
00:15
00:45
01:30
01:30
02:30
03:00
04:00
05:00
05:30

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

09:30

Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
Новините ON AIR
Одисей - исторически сериал
Ковбой – сериал, криминален
Новините ON AIR
Директно
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Новините ON AIR
България сутрин в
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
9 ноември, ПЕТЪК
България сутрин в
Можеш и по-добре
Райски градини
Последният еничар
Безценната перла – семеен
сериал
Новините ON AIR
Операция: История– предаване с Росен Петров
Телепазарен прозорец
Законът на любовта
Страната на изобретателите
Новините ON AIR
Светът отгоре
Доктор Х – сериал, драма
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Да нарисуваш престъпление
– криминален сериал, драма
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с
Георги Лозанов
Ковбой – сериал, криминален
Новините ON AIR
Директно
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Новините ON AIR
България сутрин в
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
10 ноември, СЪБОТА
Операция: История– предаване с Росен Петров
Състезанието на живота им
Авиошоу с Александър Богоявленски
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на българи със световно признание
и постижения, автор: Биляна
Митева
Пътуване до Червената планета
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10:30 Фамилно – токшоу с Деляна
Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
14:00 Криза - поредна – сериал,
комедия
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция „Тежка вода“
23:00 Лолита
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
11 ноември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Състезанието на живота им
08:30 Необичайните заподозрени
09:30 Царството на Сатурн
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
14:00 Криза - поредна
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
16:30 Операция: История– предаване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за измеренията на свободата с Калин
Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“ – драма, криминален сериал
20:00 Как да се омъжим за милионер – сериал, комедия
21:00 Криза - поредна – сериал,
комедия
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция „Тежка вода“
23:00 Господин Никой
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История
Понеделник, 12 Ноември
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Необикновените
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
21:55 Богатството
23:00 Живите мъртви
00:05 Person Of Interest
01:00 Касъл
02:00 Касъл
02:55 Империя
03:50 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя
Вторник, 13 Ноември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Опашати лъжи
14:25 Person Of Interest
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Person Of Interest
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:35 Империя
03:35 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
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БЯЛА КРЪСТОСЛОВИЦА

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

Êðúñòîñëîâèöàòà ñå ïîïúëâà êàòî îòãîâîðèòå íà çàäàäåíèòå âúïðîñè ñå ðàçäåëÿò ñ òúìíè êâàäðàò÷åòà, êîèòî ñëåäâà äà ïîñòàâèòå. Öèôðèòå
разположени в дясно и отдолу на кръстословицата
показват броя на квадратчетата в реда.

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ È ÎÒÂÅÑÍÎ:
1. Ïëàíèíà, íàìèðàùà ñå íà ãðàíèöàòà ìåæäó
Åâðîïà è Àçèÿ.
2. Íàñèï çà èçêà÷âàíå íà îðúäèÿ.
3. ×èëèéñêà êèíîàêòðèñà- “Êëåîïàòðà”.

ВОДОРАВНО:
А . Бели кръвни клетки.
Б. Представител на гръцко учение от IV-V век пр. Хр. Преследване на дивеч.
В. Ред за измерване на прав ъгъл (мн.число).
Г. Японски художник от началото на XIX в. - Авиатор.
Д. Тракийско племе - Едноцифрено число.
Е. Град в Австралия - Дете без родители.
Ж. Мярка за повърхнина - Град в Северна Италия.
З. Единица за мощността на ядрен взрив.
И. Проводник на мозъчни инпулси - Музикална нота.
Й. Централен вход на обществена сграда (мн. число).
К. Жребец - Героиня на Герхарт Хауптман от “Самотни хора”.
Л. Част от човешкия скелет - Героиня на П. Яворов от
“В полите на Витоша”.

4. Äÿñíàòà ñòðàíà íà ñìåòêîâîäíà
êíèãà, ñúñ ñóìèòå, ïîñòúïèëè çà ñìåòêà
íà êëèåíòà (áàíê).
5. Íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åí ðîìàí îò Àë. Òîëñòîé.
6. Çàíàÿò÷èÿ, êîéòî èçðàáîòâà óêðàøåíèÿ
îò çëàòî.
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БУКВЕНА ЗАДАЧА
ЗАМЕСТЕТЕ ЕДНАКВИТЕ БУКВИ С ЕДНАКВИ ЦИФРИ .ИЗБОРА СИ НАПРАВЕТЕ ТАКА,
ЧЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ЕДИНСТВЕНИЯ
ВЪЗМОЖЕН ВЕРЕН ОТГОВОР ЗА ОЗНАЧЕНИЯ СБОР. ЗА УЛЕСНЕНИЕ ЗАМЕСТЕТЕ
БУКВАТА “Д” С ЦИФРАТА “4”.
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кръсТослоВиЦи – БлиЗнаЦи

кръсТослоВиЦа

ВоДораВно: 1.Кабиле. 7.Анасон. 12.Около Луната. 13.Пилоти. 15.Анабар. 17.Енина. 18.Аво. 20.Акита. 21.Лада. 22.Оникс. 24.Анал. 25.Апенини.
28.Екер. 29.Сорт. 32.Бал. 34.Троя. 36.Пирога. 39.Амид. 41.Аида. 43.Савак. 44.Спорт. 46.Дроб. 48.Кама. 49.Канара. 51.Оран. 53.Лен. 54.Пара.
56.Абат. 59.Паразит. 63.Абак. 66.Пирит. 67.Деак /Ференц/. 69.Бемол. 71.Сая.
72.Диола. 73.Арарат. 75.Оратор. 76.Калина Алена. 77.Иконом. 78.Ананас.
оТВЕсно: 1.Капела. 2.Болиди. 3.Икона. 4.Лота. 5.Ели. 6.Оливин. 7.Ана
/Каренина/. 8.Нана. 9.Атака. 10.Сабини. 11.Нирала /Суракант/. 14.Ина.
16.Ата. 18.Анероид. 19.Окис. 22.Опера. 23.Сноп. 25.Акт. 26.Ирис. 27.Пампас.
30.Трак. 31.Агамет. 32.Баск. 33.Лион. 35.Ядро. 37.Овал. 38.Акан. 40.Драп.
42.Аоразия. 45.Трап. 47.Бабит. 50.Арап. 52.Нат. 55.Арис. 57.Кабари. 58.Бамако. 60.Аракан. 61.Реотан. 62.Икарус. 64.Бер. 65.Диана. 68.Ало. 70.Лало /
Едуар/. 72.Дрен. 74.Тим. 75.Ола.
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ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

ВОДОРАВНО: I кръсТослоВиЦа: Итака, Аташе, Кит,
Зет, Лил, Ит, Наноси, Бизон, Гид, Еполет, Кама, Атол, Мото, Арат, Дакота, Лан, Терор, Икарус, Ми, Бук, Кел, Тел,
Инане, Ягода.
II кръсТослоВиЦа: Алино, Абака, Тар, Рир, Кап, Ик,
Ладога, Питон, Дил, Амидол, Перо, Екер, Гама, Икар, Марина, Рад, Тарок, Иконом, Фа, Дол, Ран, Рен, Елини, Арена.
ОТВЕСНО: I кръсТослоВиЦа: Икике, Алиби, Тит, Пара, Ум, Ат, Ботаника, Нилот, Азазел, Таке, Енот, Дере, Атон,
Маруля, Кокос, Алигатор, То, Ши, Имот, Мед, Елада, Атила.
II кръсТослоВиЦа: Атика, Ираде, Лак, Мека, Ол, Ир,
Пикадили, Лидер, Оратор, Тори, Идол, Мана, Арон, Гарона, Паром, Академик, Ре, КА, Иран, Фен, Аполо, Адана.
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ОТВЕСНО :
1. Морски демон (библ.) - Термин в шахмата.
2. Много хубаво питие (прен.) - Музикален знак.
3. Жената на Христо Ботев - Синтетичен каучук.
4. Стихосбирка от Блага Димитрова Вечнозелено южно растение.
5. Винен сорт грозде Името на италианската киноактриса Мангано.
6. Средство, служещо за залепване - Град в Германия.
7. Необразован човек - Название, наименование.
8. Роман от Стивън Кинг - Етилов алкохол Герой от филма “Пилето”.
9. Български болярин от XI век - Столицата на Гвинея.
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Триумф на братя Пулеви

Кобрата подчини Фюри
в 12-рундов мач
Кубрат Пулев изпълни обещанието си и зарадва около 11 хиляди
зрители в "Арена Армеец" с победа с единодушно съдийско решение (117:111, 118:110,
115:113) над Хюи Фюри,
като така стана официален претендент за световната титла на Международната боксова
федерация, притежание в момента на Антъни Джошуа. Кубрат Пулев записа 26-а победа
в 27-ия си мач
на професионалния ринг.
Фюри допусна втора загуба от 23 срещи
след поражението по точки
от новозеландеца Джоузеф
Паркър в сблъсъка за световната титла
на Световната
боксова организация (WBO) през септември 2017 г.
За Пулев това беше
първи мач от 16 месеца.
Последният му двубой
беше победата по точки срещу американеца
Кевин Джонсън в зала
"Арена Армеец" на 28
април 2017 г. Преди това той имаше още един
мач в България - нокаута
в третия рунд срещу нигериеца Самюел Питър
в края на 2016 г.
"Благодаря на тази
уникална публика. Българите сме силни, кога-

„А”
група,
XIII
кръг

то сме заедно, и това не
е клише. Фюри е доста
добър противник. Беше
много труден за уцелване, защото беше доста
крив и неудобен, но както виждате - учим ги младите, няма как", каза Пулев след третия си двубой в "Арена Армеец".
"Той беше доста бърз.
Супер неудобен, супер
крив. Не можех да намеря пътя, но въпреки всичко го надиграх.
Имах доста повече точ-

ни попадения, разочаровах го и той се предаде", каза още 37-годишният българин.
Фюри започна доста по-агресивно мача,
като се движеше бързо, пробваше финтове
и играеше с двете ръце. Пулев изчакваше, като в началото му беше
трудно да скъси дистанцията.
В хода на рунда обаче българският боксьор
заигра по-активно. Британецът започна често
да търси клинчове, но в

заключителните секунди получи първия по-сериозен удар в мача.
Вторият рунд беше
равностоен, но в края
му Пулев успя да отвори аркада под лявата
вежда на Фюри със силен ляв прав. В третия
рунд 24-годишният британец тръгна много агресивно, но ударите му
не носеха големи поражения за съперника.
Българският боксьор
продължи да доминира
благодарение на
лявото си
кроше. В
четвъртия
рунд той
разклати здраво
Фюри, а в
петия притисна своя
съперник
във въжетата и
му нанесе още няколко солидни удара.
В целия мач се стигна
само до един критичен
момент за Пулев. Той
дойде в осмия рунд, когато Фюри разклати съперника с мощен десен
прав. Българинът обаче
бързо се съвзе и до края
на срещата имаше пълно превъзходство.
Тримата съдии потвърдиха доминацията
на Пулев в тази среща,
като присъдиха 117:111,
118:110 и 115:113 точки
в негова полза.

Левски разпиля
Верея със 7:0

тинско шоу на "Герена". вата позиция в първенОтборът на Левски из- Футболистите на дома- ството. Головете отберигна и разпиля със 7:0 кините и феновете на лязаха Нуно Рейш (10),
Верея пред около 9000 отбора се забавляваха Станислав Костов (20,
зрители на стадион "Ге- през всичките 90 ми- 49), Давиде Мариани
орги Аспарухов". Синята нути, а накрая празну- (44-дузпа, 57), Кали Тилавина помете аутсайде- ваха завръщането, до- ам (74) и Холмар Ейолфра в шампионата при ис- ри и временно, на пър- сон (89).
Останалите резултати от кръга
ЧЕРНО МОРЕ - ДУНАВ 3:2
2:0 Ожболт (41)
1:0 Шоколаров (21 аг)
0:1 Хасани (2 аг)
2:1 Долапчиев (73)
2:0 Мане (77)
1:1 Г. Илиев (9)
БЕРОЕ - ЦСКА-СОФИЯ 1:1
3:0 Петков (89)
2:1 Енчев (32)
0:1 Тиаго (27)
СЕПТЕМВРИ - ЛУДОГОРЕЦ 1:4
2:2 Иса (78)
1:1 Мартин Камбуров (35)
1:0 Чандъров (7)
3:2 Г. Илиев (81)
БОТЕВ (ВРАЦА) - БОТЕВ
1:1 Шверчок (46)
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) (ПЛОВДИВ) 0:1
1:2 Кешерю (74)
ВИТОША (БИСТРИЦА) 2:1
0:1 Стивън Петков (61)
1:3 Кешерю (78)
1:0 Илиев (19-д)
1:4 Вандерсон (89)
ЕТЪР - СЛАВИЯ 3:0

Лига Европа

Лудогорец най-сетне взе точка

Отборът на Лудогорец не успя да победи и в третия си мач
от групите на Лига Европа, след като разградчани стигнаха само до 1:1 при гостуването на АЕК (Ларнака).
В дебюта на Тони Здравков в ролята на старши треньор
тимът записа първа точка, която обаче с оглед резултатите и
класирането в групата едва ли ще помогне за прескачане на
групата. Попаденията паднаха още през първата част - Лукоки
откри резултата, но Хорхе Ларена изравни от дузпа.

Тервел съкруши Бруцезе
и се окичи с шампионска титла

Фантастична победа номер 12 на Тервел Пулев наелектризира близо 11 хиляди зрители в "Арена Армеец", след като
при третия нокдаун Леонардо Бруцезе
не се изправи и призна категоричното
си поражение. Тервел вече има титла
в професионалния бокс - тази на Европейския съюз, а до края на годината ще
изиграе още един двубой, най-вероятно
в Хърватия, преди дългоочаквана битка в Чикаго в началото на 2019-а. Пулев
бе безмилостен и безапелационен, като
реално реферът на ринга нямаше нужда да отброява при последния нокда-

ун, защото нямаше смисъл - италианецът бе приключен. Бруцезе започна агресивно, въпреки че бе заграждан от Пулев, като не се оставяше да
бъде притискан до въжетата, но тази
доблестна тактика продължи само 30
секунди, защото Тервел го разклати
с дясно кроше. Италианецът все пак
се измъкна от напеченото положение с добра работа с крака, но нова
безпощадна комбинация ляво-дясно
кроше, а в добавка и удар в тялото,
пратиха Бруцезе на колене.
Той се изправи, но защитата му не
бе на нивото на атаките на Тервел, който регистрира втори нокдаун след канонада и безкомпромисно ново дясно
кроше. Така гонгът спаси Бруцезе, но
Пулев записа два нокдауна и спечели
рунда с 10:7.
Тервел се измъкна с клинч от атака
с леви прави на Бруцезе, но сравнително рано отново прати противника си на
земята с кроше. Очевидно бе, че италианецът няма да се изправи, но съдията
реши да брои до 10, преди да заключи
нокаута, предизвикал бурни овации в
"Арена Армеец".

Световен шампионат по борба

Злато за Тайбе Юсеин, сребро за Дудова
Тайбе Юсеин стана
световна шампионка по
борба в категория до 62
килограма на шампионата в Будапеща. Нашето
момиче стигна до титлата след победа над японката Юкако Кавай с 6:2.
Успехът е още по-ценен,
тъй като идва над представител на тоталния хегемон в женската борба.
Японките са доминатор в
спорта от дълги години
насам, а през тази година
спечелиха четири титли.
Единствено Тайбе спря
тяхното господство.
Юсеин показа, че е вече е много опитен борец
и проведе по перфектен
начин схватката.
Така 27-годишната
Юсеин прибавя нов връх
в кариерата си след двете сребра от световни
първенства през 2012
и 2013 г. и европейска
титла от тази година. Това е първа титла за родната борба в последните пет години. Последно
на световния връх стъпи
Иво Ангелов през 2013
г., като тогава шампионатът също бе в унгарската столица.
Биляна Дудова спечели сребърен медал в ка-

тегория до 57 килограма
на шампионата по борба
в Будапеща. Нашето момиче не загуби от китайката Нингнин Ронг, след
като двете регистрираха
по три точки във финала,
но заради предупреждение от страна на съдиите

първенство по борба в
Будапеща. Аик Мнацаканян грабна бронза в категория до 72 килограма
класически стил с категорична победа над алжиреца Тарек Бенасия с
технически туш още през
първата част.

Треньорът Петър Касабов
със състезателките Дудова и Юсеин
към Биби съперничката
бе обявена за победител.
Дудова при завръщането си в София заяви, че
съдиите несправедливо
са й отнели златния медал.
Треньор и на двете наши състезателки е Петър
Касабов.
България спечели трети медал от световното

Кирил Милов спечели сребърен медал в категория до 97 килограма класически стил от
световното първенство
в Будапеща. На финала
нашето момче отстъпи с
2:7 на руснака Муса Евлоев. Така 21-годишният ни
талант ни донесе втори
сребърен медал от шампионата на планетата.
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XXIII национален фестивал „Листопад на спомените”, Варна - 2018

Ïеñента не оñтарÿва

19 октомври е. Първият
ден от 23-ото издание на
най-популярния у нас преглед на певческите състави от пенсионерските клубове и народните читалища от цялата страна. Неговото мото „От миналото, в
настоящето, за бъдещето”
изцяло отговаря на съдържанието му. Той няма аналог в България. И това е така, защото си дават среща
едновременно състави, изпълняващи стари градски и
популярни песни, вокални
формации и индивидуални
изпълнители на автентичен
фолклор, ансамбли за обработен фолклор, хорове
за класическо и школувано пеене и към всичко това се прибавя и художественото слово.
На официалната церемония по откриването присъстват кметът на Варна
Иван Портних, директорът
на Двореца на културата
и спорта Минко Христов,
председателят на Националния съвет на Съюза на
пенсионерите-2004 Валентина Николова, директорът
на фондация „Листопад на
спомените” доцент Геновева Михова, както и кметове
на райони от Варна, бизнесмени, подмогнали парично
организаторите на това го-

лямо културно събитие, и пожелава успех на всички рова и Иван
граждани на Варна.
участници в благородната Иванов, коС приветствени слова надпревара и ги уверява, ито са дарикъм участниците и публи- че както и досега вестни- ли известна
ката се обърна Валентина кът ще продължи да под- сума. ПохНиколова, топли думи от- крепя колективите и да от- вално е, че
прави и кметът Иван Порт- разява всички техни проя- пенсионерформация „аспаруховски бриз”, варна
них. Поздрави ги и стопа- ви на местно и национално ката Марунинът на двореца Минко равнище.
ся Тодорова, вече на 93 гоНа откриването са до- ще, Ловеч, Горна ОряховиХристов.
Но за да се стигне до тези дини, е отделила няколко шли и ученици музиканти ца, Стара Загора, Пловдив,
Откриването е повече от три дни, през които в Дво- лева от скромната си пен- от училище „Константин София, Белоградчик, Разпомпозно, защото участни- реца на културата и спорта сия. А организацията е на- Преславски”, Варна. Една град и пристигналият чак
ците в програмата този ден хиляди самодейци ще пока- истина повече от перфект- много приятна изненада. от Сандански квартет „Гобяха не по-малко от хиляПрекрасно хрумване на лешовски фантове”, обрал
да души, които изпълниха
Георги Мановски, член овациите на публиката с
салона, и още толкова бяна журито, техен препо- гръмките си гласове. Изнеха заели места като слушадавател.
надата обаче дойде от Бетели. Прозвуча химнът на
И се зареждат на сце- сарабия, където в Белгород
фестивала „Хубава си, моя
ната колектив след ко- нашите сънародници узнагоро”. Пеят го стотици. Нелектив, дуети, трио, ват за това значимо културвероятно преживяване!
квартети и немалко ин- но събитие и кацат във ВаНа сцената излизат недивидуални изпълните- рна, но не само като турисостаряващият шоумен, поли от всички краища на ти, а като изпълнители. Воет и журналист Кирил Ас- самодейки от пенсионерския клуб в с. Прилеп, Бургаско, страната. Преобладават калният им ансамбъл „Майпарухов и чаровната ак- показват обичая „Припяване на паламарки”
изпълнителите от Вар- чина обич” се представи с
триса от Варненския наненска и Добричка об- песните „Море сокол пие”
роден театър Милена Къ- жат своето певческо май- на. Десетки доброволки от ласт. И това е обяснимо, ка- и „Руме моме”, обра овацинева. Те обявяват първо сторство, организаторите пенсионерските клубове то се има предвид, че всич- ите на публиката и спечели
организаторите – Община са положили неимоверен бяха на разположение на ки участници поемат изця- и журито, което им присъВарна, Областния и Общин- труд за събиране на сред- организаторите. Досега все ло разходите си по пътува- ди съвсем заслужено „Гоския съвет на СП-2004, фон- ства. Не всички богати ва- пропускаме да отбележим не, настаняване, прехрана. лям сребърен лист”.
дация „Листопад на споме- рналии обаче са се отзова- какъв труд влагат красно- А не всички пенсионерски
Още първият ден от фесните” и вестник „Пенсионе- ли на призива за парично писките, които за кратко клубове разполагат с не- тивала показа, че ни чакат
ри”. Съобщава се за полу- подпомагане. Сред имена- време трябва да напишат обходимите средства. Пох- и следващите два дни вечени поздравителни адре- та, които съобщават воде- името на участниците вър- вално е, че на сцената се ликолепни гласове, които
си към участници и публи- щите, не е един от най-за- ху грамотите, предоставе- явиха участници от Малко по нищо не отстъпват на
ка. Идва ред и на привет- можните - Веселин Мареш- ни от в. „Пенсионери”. А те Търново, Плевенско, Кър- професионалните изпълствието от главния редак- ки. Но пък откриваме име- са предназначени за всич- джалийско, Силистрен- нители.
тор на в. „Пенсионери” Пе- ната на депутатите от БСП ки колективи, явили се на ско, Габрово, Русе, Шумен,
Цветан илиЕВ, наш
тьо Дафинкичев. В него той професор Анелия Клиса- фестивала.
специален пратеник
Бургас, Монтана, Търгови-

Уважение и почит

Изминаха 30 години от основаването на сдружението на пенсионерите, прераснало от Съюз на пенсионерите в България в Съюз на пенсионерите-2004.
Независимо от бурното време, в
което живеем, ударите и провокациите съюзът отстоява позициите си като най-масовата пенсионерска организация и продължава да защитава
правата на пенсионерите с всички законови средства.
Организират се все повече нови
дружества в България, разширява се
клубната база и се попълват редиците с нови и по-млади членове. Много
от успехите в това отношение
дължим на апостолите
за възстановяване на пенсионерското
движение
Надежда Касабова,
В и л и
Минкова, Нели Ковачева и стотици други,
които работят
всеотдайно и безкористно за отстояване правото на достоен живот
на възрастните хора в страната ни.
Благодарим ви, приятели!
По инициатива на председателя по
културномасовата дейност се организира тържествено отбелязване на
юбилея на 70-, 75-, и 80-годишните. Да
поздравят юбилярите, в ресторант в
прекрасна обстановка и атмосфера,
създадена от организаторите, се съ-

браха над 100 пенсионери, членове
на СП-2004 от почти всички дружества в София.
Водещата Надежда Касабова обяви юбилярите за месеца и ветеранките, основали СП-2004 – Надежда
Касабова, Вили Минкова и Нели Ковачева. Последваха поздравления и
пожелания за здраве, щастие, бодър
дух, творческо вдъхновение и успехи
в организационната работа, посветена на възрастните хора.
Празникът бе изпълнен с много музика, песни и танци. Приветствие и поздравителен адрес поднесе и председателят на ЦС на СП-2004 В. Николова,
като пожела на юбилярите здраве, дълголетие и успехи.
С решение на ЦС на
СП-2004 Надежда
Касабова, Вили
Минкова и
Нели Ковачева бяха
наградени
с юбилейни медали
и подаръци за активната им дейност в работата на СП-2004.
Празникът продължи с много музика, танци
и поздравления.
Организаторите поднесоха прекрасна торта от името на юбилярите.
Ето така продължава животът на
СП-2004 в атмосфера на добри отношения, което обединява пенсионерите и им дава сили в отстояване на правото за достоен живот.
В. николоВа,
председател на сП-2004

Фолклорна китка
за Игнат Канев

И през тази есен жителите
на село Горно Абланово посрещнаха с вълнение и трепет
в родното си село, макар и за
кратко, Игнат Канев. Всяка есен
нищо не го спира да пропътува хиляди километри, за да го
посети.
Един велик човек, който
аблановци с гордост и достойнство наричат Родолюбец.
Миналата година при посещението на Игнат Канев кметът на с. Горно Абланово Росен Иванов обяви, че празникът на селото ще се провежда
на 6 октомври - рождената дата на г-н Канев.
Макар г-н Канев да не беше
на този ден в родното си село,
празникът в негова чест се със-

тоя и признателните аблановци
му подариха за рождения ден
„Фолклорна китка за Игнат Канев”. Представена беше богата фолклорна програма от самодейни колективи от община
Борово и гр. Две могили.
Горноаблановци се прекланяме пред ентусиазма и достойния труд на 92-годишния
милиардер, който не спира да
работи заедно със съпругата си
и двете си дъщери.
Даренията, които прави за
България, го правят велик българин. Името Игнат Канев се
произнася по цял свят с уважение. За нас е гордост, че наред с България той никога не
пропуска да спомене родното
си село Горно Абланово.
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Петър тосков е актьор в Пловдивския драматичен театър и един от любимците на
публиката. Завършва натфиЗ през 1983 г.,
но преди това работи като стажант-актьор в Шуменския театър „васил друмев“.
две години играе в театър „сълза и смях“ –
софия. телевизионната публика ще го гледа
и в 5-и сезон на нашумелия сериал „Откраднат живот“ в ролята на неврохирурга проф.
вачев. Петър тосков пише и музика за театрални спектакли.

в моноспектакъла „тоскография“

лин“, „Пинк Флойд“, Елвис Пресли, „Ролинг Стоунс“. Освен техни емблематични парчета в „Тоскография“ има и пет мои
авторски песни. За мое
голямо учудване спектаклите се посещават и от
много млади хора, за които това време е непонятно. Но явно успявам
да докосна душите им,
любопитно им е да надникнат във времената, в

- г-н Тосков, теа- персонажи. В „Посещетралното изкуство е ние на млада дама“ с ремагия, кога ви омагьоса то?
- Театърът ме омагьоса още като дете.
Пловдивският драматичен театър тогава
беше в страхотен възход, защото облика и
характера му създаваха големи български
режисьори като Любен Гройс и Христо
Христов. Баща ми беше театроман и меломан и всички добри постановки бях изгледал
в театъра. Започнах да
уча машинно инженер- в постановката „да се провреш под дъгата“
ство, но което трябва
да се случи, се случва. жисьор Владо Николов които техните родители
След трети курс се от- например, влизам в ро- са били тийнейджъри.
казах от инженерството лята на 7 различни пер- имате не само аки ме приеха в НАТФИЗ сонажи. А в постановка- тьорски, но и музикав класа на Димитрина та „Няма да платим, ня- лен талант. има ли и
Гюрова. За тънкостите ма да платим“ с режи- други постановски с
на актьорската профе- сьор Георги Михалков, ваша музика?
сия съм се учил и от Бо- на сцената представих 4
- Да, има. Без да звучи
гдан Сърчаджиев и Ге- роли, което беше истин- самохвално, но музикаорги Попов. Изключи- ско изпитание, но и из- та, която написах за две
телно съм благодарен ключително удоволст- от пиесите на Иглика Пеи на двамата, Бог да ги вие.
ева, е наистина добра.
прости!
- Постановката „То- Режисьорът Явор Спа- любимец сте на скография“ е първата сов постави „Честна дупловдивската публи- биографична стендъп ма“ в театър „Възраждака, имате многоброй- комедия, непозната не“ с актьорите Христо
ни роли в актьорска- като жанр на българ- Шопов, Марияна Станита си биография – Ес- ската театрална сцена. шева и Митко Босев. Тотрагон в „В очакване За вашия живот ли е гава музиката в пиесата
на годо” от Бекет, ор- или биография на ва- съобразих не само с теландо в „както ви се шето поколение?
атралното действие, но
харесва” от Шекспир,
- Сценарист и режи- и с вокалните възможандрея в „Боряна” от сьор на постановка- ности на артистите. За
й.йвовков и др. В кои та „Тоскография“ е мо- Христо например напиперсонажи се чувст- ят колега и приятел сах рап, за Марияна рок,
вахте като в собстве- Алексей Кожухаров. а песните на Митко Бона кожа?
Всъщност ние написа- сев записах аз. Музиката
- Моят принцип в ак- хме пиесата заедно. На
тьорската работа не е пръв поглед пиесата е
да доближа героя до моя биография и в начасебе си, защото има и лото роптаех, защото ми
такъв подход. За мен е изглеждаше много препо-интересно аз да вля- тенциозно да разказвам
за в кожата на персона- за своя живот. Главнижа и да потърся качест- ят герой е изключителвата му, аз да се проме- на звезда, грандоман,
ня. Иначе се получава, носи дизайнерски косче играеш добре, но по тюми, бижута и пие отедин и същи начин. Чес- брани питиета. В дейстто малките роли са го- вителност моят живот
лямото предизвикател- не е такъв. Така че тоство пред един актьор. ва е смешно-иронична
Още по – любопитно за биография не на мен,
мен е, когато в един и а на поколението, отсъщ спектакъл трябва раснало с музиката на
да пресъздам различни „Бийтълс“, „Лед Цепе-

и мотото на любимата
ми книга „Майстора и
Маргарита“. Страхуващият се не може да отвори сърцето си. Любовта е тази, заради която
съществуваме, но малко
хора го разбират.
- работили ли сте
с големи и талантливи режисьори, кое
е общото, което ги
свързва?
- Имах щастието да
работя с много големи режисьори - Стоян
Камбарев, Асен Шопов,
Вили Цанков, Бина Харалампиева, Николай
Ламбрев, Иван Добчев,
Георги Михалков. Изключително удоволствие бяха и срещите ми
на сцена с големия режисьор Любиша Георгиевски, който постави
в Пловдив „Дон Жуан“,
„Вишнева градина“. Играл съм и в авторската
му пиеса „Филоктет“.
Общото, което свързва всички тези емблематични имена, е умението им по различен начин
да интерпретират една
и съща пиеса в зависимост от прочита на литературния материал. Това пък е друго актьорско предизвикателство
за мене - да участвам в
едно и също заглавие,
но в образа на различни персонажи и с различни режисьори. Два
пъти например съм иг-

в постановката „Стълба
към седмото небе“ също е моя. Писал съм и
песни по стихове на любимите ми поети Георги
Константинов, Недялко
Йорданов, Радой Ралин.
От дете свиря на цигулка, класическа китара,
пиано и кавал. Не крия,
че пея изключително
добре, имам и участия
в оперни спектакли в
Пловдив и Стара Загора.
- Вие сте човек на действието, пълен с
оптимизъм и
позитивизъм,
но талантливите хора са и
свръхчувствителни. има ли
неща в живота,
които ви натъжават?
- Има ли актьор, който да
не е чувствителен и да не се
натъжава от незначителни на
пръв поглед неща? Не
просто ме
обиждат, а
силно
ме ядосват двуличието, егоизмът,
господарското чувс т в о
на някои хора, които считат, че в спектакъла „албена“
всичко
им е позволено. Всъщ- рал в „Черна комедия“
ност най-важното нещо и в „В очакване на Годо“.
- снимали сте се
в живота на човека е казано в „Еклесиаст“ - стра- във филма „с повихуващият се не е съвър- шено внимание“ на
шен в любовта. Това е режисьора иван ан-
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донов. с какво запомнихте този творец?
- Иван Андонов беше
изключително фин човек. С актьорите се разбираше само с една дума. Имаше прекрасно
отношение към екипа, с
който работи. Големият
режисьор е голям във
всичко. Той беше и страхотен актьор, и великолепен художник.
- какво не успяхте
да кажете още?
- Когато започнаха
промените, мнозина изведнъж забравиха за театъра и изкуството изобщо. В „Тоскография“
разказвам за онези дни,
в които на хората им беше по-интересно на улицата, защото си мислеха, че създават новото
време. Театърът направи някои изключителни
постановки, които никой не забеляза, защото хората бяха на улицата. На мода дойде безпардонното поведение
и силовата простащина.
А всички онези, които
не искаха да се впишат
в това, се превърнаха в
тъжни и безучастни наблюдатели. Но сега времето е друго! Публиката се върна в театъра. И
става все по-взискателна към това, което предлагаме. Има едно клише,
което много харесвам „Най-добрата ми роля
предстои“!
- какво ще пожелаете на читателите на в.
Пенсионери?
- Здраве, за да
могат да
се радват
на живота
и да се забавляват.
- г-н
Тосков,
благодаря за това интервю. Пожелавам
ви здраве, лично щастие в семейството и дълъг живот на сцената. До нови срещи!
интервюто взе
кармен иВаноВа

Áëÿñêàâ ñïåêòàêúë
На 12 ноември 2018, в зала 1 на НДК предстои
второто издание на СИНАТРА:ВЕГАС, в което великолепният певец Васил Петров ще представи още
един бляскав спектакъл с нова артистична и музикална програма. Отново под акомпанимента на
Биг Бенд ще звучи микс от суинг, джаз , боса нова
и вечните хитова на Франк Синатра. Публиката ще
има възможност да се наслади не само на изпълненията на Васил Петров, но и на сценографията,
хореографията и модерните сценични костюми на
кордебалета. Специален гост ще бъде блус и соул
изпълнителят Брус Джонсън (САЩ).
Страницата подготви кармен ИВаНОВа
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Изгaвpиxa cе с Цвeтaнa Maнeвa Жени Калканджиева

Цвeтaнa Maнeвa cи изпaти
жecтoĸo oт пpoeĸтa c Aзиc! Cтoличният ĸвapтaл „Лoзeнeц“ ocъмнa c
ĸoфи зa бoĸлyĸ, oĸичeни c лиĸa нa
poднaтa aĸтpиca. Toвa дeйcтвиe бe

пopoдeнo oт yчacтиeтo й в
ĸлипa нa фoлĸпeвeцa Aзиc
ĸъм пeceнтa „Πoзнa ли мe“.
Ha чacт oт ĸoнтeйнepитe
бяxa paзлeпeни caмo
нeйни cнимĸи, нa eднитe
пишeшe „Чaлгa cвят“, нa
дpyгитe – „Ceca“. Имaшe и
фoтoc, нa ĸoйтo e c Aзиc.
Taм
„дoбpoжeлaтeли“
я
нapeĸoxa
„чaлгa
интeлeĸтyaлĸa“.
Heгaтивнoтo oтнoшeниe ĸъм aĸтpиcaтa нe cпиpa. Hяĸoи
oт нaй-зaпaлeнитe тeaтpaли зaявиxa, чe зa пapи Цвeтaнa ce e
пpoдaлa нa чaлгaтa y нac и нa фaлшивия cвят.

„Дoвoлнa cъм, чe yчacтвaм в
тaĸaвa ĸayзa“, oт cвoя cтpaнa зaяви Maнeвa. Tя пpизoвa xopaтa
дa ce зaмиcлят ĸaĸ ce oтнacят
пoмeждy cи. „Eнepгиятa ни нa
взaимooтнacянe e oтвpaтитeлнa
– тя e oтблъcĸвaщa, oтxвъpлящa,
зaличaвaщa. Kaĸ ce oтнacямe ĸъм
живoтнитe, ĸъм pacтeниятa – тoвa
oпpeдeля пoзитивизмa и нeгaтивизмa. Kaтo oт тeб блиĸa нeгaтивнa eнepгия, тя e, зaщoтo oтнoшeниeтo ти ĸъм вcичĸo нaoĸoлo e
лoшo. A тoвa нe e вяpнo, цвeтятa пpoдължaвaт дa цъфтят, дeцa
ce paждaт, имa xopa, ĸoитo ce ycмиxвaт, имa xopa, ĸoитo вяpвaт и
ce нaдявaт“, пocoчва aĸтpиcaтa.

Eвa oщe cтpaдa зa Гoгo
Eвa Haйдeнoвa oщe
нe мoжe дa пpeвъзмoгнe cмъpттa нa
Гoгo! Tя пpoдължaвa
дa cтpaдa зa нeгo. „He
ми ce живee, иcĸaм дa
cи oтидa, зa дa бъдa
пaĸ c нeгo“, ĸaзвa пpeз
cълзи пeвицaтa.
Eвa и Гoгo бяxa
зaeднo цeли 45 гoдини. Ocвeн бpaчнa
двoйĸa тe бяxa и пapтньopи нa cцeнaтa.
Bceизвecтнo e, чe бяxa
чacт oт лeгeндapнaтa
в депресия. He ce ĸъпex,
„Фaмилия Toниĸa“.
нe ядяx… Toвa, ĸoeтo
„Cлeд cмъpттa мy бяx мe cпacи, бeшe мoятa

paбoтa. Ho и нa cцeнaтa
aз гo виждaм дo ceбe
cи“, cпoдeля c мъĸa в

cъpцeтo Eвa Найденова.
Tя имa cин oт Гoгo.
Toвa e Димитъp Haйдeнoв, ĸoйтo нe ycпя
дa пpoбиe в мyзиĸaтa,
нo изĸapвa пpилични пapи oт cтpoитeлcтвo в Aнглия. Oĸoлo
ĸoнчинaтa нa Гoгo жeнa
мy ce paзopи. Зa дa ce
ocигypят cpeдcтвa зa
лeчeниeтo мy, тя paзпpoдaдe вcичĸи имoти
и изxapчи вcичĸи cпecтявaния. Taĸa или инaчe
пeвeцът нe бe cпaceн,
a cлeд тoвa вдoвицaтa
мy ocтaнa бeз пyĸнaтa
cтoтинĸa. Зaтoвa ce
нaлaгa дa paбoти здpaвo
нa тия гoдини.

се обясни на Тачо

Жени Калканджиева открехна наскоро завесата около отношенията със съпруга си Тачо. Двамата се ожениха през август 2007 г.
"След 11 години съм лудо влюбена в мъжа си",
казва бившата манекенка.
"След толкова години още не сме се развели.
Нормално е да сме имали тежки моменти и кризи, но днес сме заедно и си оставаме най-добрите

родители за нашето дете", казва още Жени.
"Живеем заедно с Тачо и сме много щастливи. Той може да не е много добър съпруг, но
е много добър баща. На моменти моят подход
към детето е по-грешен от неговия", допълва
Калканджиева.
Красавицата, която стана шеста на конкурса
"Мис Свят 1995", продължава с признанията си:
"Наскоро се обяснихме отново в любов един на
друг. Той за първи път ми сподели как се е влюбил
в мен, какво си е помислил, когато ме е видял... Аз
от своя страна никога не му бях споделяла колко
ме е впечатлил, че ме е взел на испанско кино, без
да знам нито дума на испански... Дори ресторанта, в който вечеряхме за първи път, го помня и до
днес... А Тачо специално го е избрал, защото там
специалитетът е скариди, които се белят с ръце,
и той го е избрал, за да може да ми бели скаридите и да ме впечатли..."

Mpaзя Дyбaй Лyдo влюбeнa
Ивaйлa Бaĸaлoвa изнeнaдвaщo пpизнa,
чe мpaзи Дyбaй. Тя oт гoдини paбoти и живee в бoгaтoтo apaбcĸo eмиpcтвo. Ho „Mиc
Бългapия-Bceлeнa” 2001 e ĸaтeгopичнa, чe
нe дoлюбвa втopaтa cи poдинa. Mиcĸaтa ce
oĸaзa нe caмo ĸpacивa, нo и c бизнec нюx, a и
дocтa нaпopиcтa. Бакалова oт гoдини въpти

Глopия имa нoвa любoв в
живoтa cи, но нe иcĸa дa ce
знae зa нeя! Живaтa лeгeндa нa
бългapcĸия пoпфoлĸ oтдaвнa
нe aфишиpa любoвния cи живoт, нo няĸoи нeщa нe мoгaт
дa ocтaнaт cĸpити.
Tя мнoгo чecтo нaпocлeдъĸ
пoceщaвa Πapиж, ĸoeтo вeднaгa пopoди cлyxoвe, чe имa
гaджe тaм. Глория изглeждa щacтливa и пълнa c eнepгия, a тoвa ce cлyчвa нaйвeчe ĸoгaтo чoвeĸ e влюбeн.
Πeвицaтa нaпpaвo cияe.
Oтĸaĸтo ce paзвeдe c Илия

Зaгopoв, нe e пpeдcтaвилa нитo eднo cвoe гaджe. Bce пaĸ зa

пocлeдeн oфициaлeн мъж в живoтa й ce вoди нe Илия, a Гeopги
Илиeв. He e тaйнa зa ниĸoгo, чe
пpиживe Жopo ce paдвaшe нa
плътcĸи yдoвoлcтвия c пъpвaтa
пeвицa нa „Πaйнep“.
Глopия винaги cи e пaдaлa пo
чyждeнци. Πpeди няĸoлĸo гoдини имaшe вpъзĸa cъc cpъбcĸи
ĸoмпoзитop, нo двaмaтa ce paздeлиxa пopaди нecxoдcтвo във
възглeдитe зa бъдeщeтo. Toй
иcĸaшe oщe дeцa, a тя – нe.
Ceгa вeчe e нa 45 г. и нaдaли
няĸoй щe пoиcĸa oт нeя дa мy
poди дeтe.

Дилянa кoпнee зa Aceн Блaтeчки
пeчeливш бизнec в Дyбaй - зaнимaвa ce c
пpoдaжбa нa лyĸcoзни жилища в бoгaтaтa
apaбcĸa cтpaнa, ĸoитo ce xapчaт ĸaтo тoпъл
xляб. Имeннo зapaди пpocпepиpaщaтa cи
ĸapиepa мaнeĸeнĸaтa пpoдължaвa дa живee
там. Зa paзлиĸa oт poдинaтa ни Дyбaй бил
aдcĸи тoпъл, пycтинeн и нeпpиятeн, нo бoгaт
и дaвaщ пpeпитaниe нa мнoзинa.
Ивaйлa Бaĸaлoвa paзĸpи oщe, чe мнoгo бългapи в пocлeднo вpeмe идвaт в Дyбaй. Taм тe нaмиpaт cтaбилнa paбoтa и пoдxoдящa зaплaтa.
Ho мop зa тяx са aдcĸи тoплият ĸлимaт и
виcoĸитe цeни нa xpaнaтa. Ocвeн тoвa живeeщитe в apaбcĸoтo eмиpcтвo ca пpинyдeни дa
cтaвaт в 4 чaca cyтpинтa, зa дa избeгнaт cepиoзния тpaфиĸ и виcoĸитe oбeдни тeмпepaтypи.
Bcичĸo тoвa и paннoтo cтъмвaнe, oщe в 18 чaca,
тopмoзят нaшeнцитe, ĸoитo нaмиpaт пpeпитaниe в Дyбaй.

Дилянa Πoпoвa нe
e пpecтaвaлa дa oбичa
Aceн Блaтeчĸи! Дни
cлeд ĸaтo мeдиитe
гpъмнaxa, чe Блaтeчĸи
и Дилянa Πoпoвa ca ce
cъбpaли, зa дa oтпpaз-

нyвaт ĸpъщeнeтo и
poждeния дeн нa cинa
им Бopил, aĸтьopът e
пpиcъcтвaл и нa личния
пpaзниĸ нa мoдeлĸaтa.
Ha
cĸpoмнoтo
тъpжecтвo по слу-

чай рождения й ден
пpиcъcтвaли
caмo
няĸoлĸo пpиятeлĸи нa
Дилянa, a eдинcтвeният мъж бил Aceн.
Maнeĸeнĸaтa и плeйбoят ĸpият дaли ca
зaeднo ĸaтo щacтливo
ceмeйcтвo,
нo
пpиближeни дo тяx
ĸoмeнтиpaт, чe aĸo ги
cвъpзвaшe caмo дeтeтo,
aĸтьopът нямaшe дa бъдe пoĸaнeн нa пapтитo
нa Πoпoвa, ĸoятo oчeвиднo e вce oщe влюбeнa в нeгo.
Двaмaтa изĸapaxa
бypeн poмaн, пpoдължил цeли 3 гoдини.
Meждy 2011 и 2014 г. тe
живeexa зaeднo и тaĸa
се роди мaлĸият Бopил.

Koгaтo
Дилянa
зaбpeмeня oбaчe, ce
paзpaзи cĸaндaл, тъй
ĸaтo Aceн вce oщe
бeшe жeнeн. B ĸpaйнa
cмeтĸa тoй ce въpнa пpи
cъпpyгaтa cи, нo пpoдължи дa cнoвe мeждy
двeте ceмeйcтвa.
Гoвopи
ce,
чe
Блaтeчĸи нe e cпиpaл
дa cпи c мaнeĸeнĸaтa.
Toй cи лягaл c нeя oт
вpeмe нa вpeмe, ĸaĸтo
и c Kaтepинa Гopaнoвa,
a и c oщe мнoгo дpyги
жeни.
Aĸтьopът e зaвъpшeн
жeнĸap, нo yмee нe caмo
дa пpимaмвa дaмитe в
лeглoтo cи, нo и дa ги
ĸapa дa ce влюбвaт в
нeгo.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Ãриãорианският календар не е точен
Григорианският календар е възможно най-точната и удобна за употреба система за определяне на датите.
Всъщност възможно ли е да се направи точен календар, тъй като важно
значение за точността има прецесията на Земята.
Например Земята е обиколила
Слънцето през 2000 г. за 365,242374
дни, а в календара трябва да бъдат
отразени цели дни.
Слънцето постепенно променя позицията си по небесната сфера за едно
и също време на годината, което още
повече затруднява задачата по създаване на надежден календар.
Смяната на сезоните на Земята е
пряко свързана с наклона на екватора
й спрямо равнината на нейната орбита, който в момента е равен на 23,5°.
В началото на януари, когато Земята
преминава през най-близката точка
на орбитата си до Слънцето - перихелий, южното полукълбо получава повече слънчева енергия, отколкото северното. Ситуацията се променя в началото на юли, когато нашата планета
преминава през най-отдалечената от
Слънцето част на орбитата си - афелий. Поради постоянното приливно
влияние на Слънцето и Луната оста
на въртене на Земята описва окръжност в Космоса с период от 26 000 го-

дини, почти без да променя ъгъла на
наклона си спрямо равнината на своята орбитата.
През 16 век папа Григорий реформирал Юлианския календар, който давал грешка в точността на отчитането
с 1 ден. Но грешка от един ден спрямо пролетното равноденствие се натрупва за 10 000 години. Поради прецесията на Земята позицията на Слънцето по време на пролетното равноденствие и зимното слънцестоене постепенно се променя през хилядолетията. В дългосрочен план Григорианският календар може да ни служи
още хиляди години, но много вероятно е след 10 -11 000 г. да бъде приет
друг, по-точен календар.

по света

Х

рамът е открит от
чешки и египетски археолози в
Абузир, близо до Гиза.
Невероятната находка
хвърля светлина върху
дейността на Рамзес II един от най-значимите
владетели на древния
Египет, живял в епохата на Новото царство.
Фараон Рамзес II ръководи няколко успешни
войни и връща египетския контрол над Сирия и Финикия.
Ц а р ският некропол
в Абузир
се намира близо и до
древната
столица
на Египет
Мемфис,
основан
преди III
хилядолетие пр.н.е. в
Старото царство (приблизително 2700 – 2200
г. пр.н.е.). Град Мемфис
запада след изграждането на Тива – столицата
на фараоните от Новото

Ще избираме ли цвета на очите?
Клиника в Калифорния предлага на своите клиенти да изберат цвета на очите на децата
си преди раждане.
Много потенциални родители
вече използват ДНК тестове,
за да проверят възможните генетични аномалии, водещи до сериозни заболявания. Но с напредването на технологиите също
така могат и да
изберат цвета
на очите на бебетата си и други външни характеристики.
Бъдещите родители, кандидатстващи за
изкуствено оплождане, избират кой ембрион да имплантират, за да получат дете с цвят
на очите по свой избор.
Естествено, в случай че в семействата на двамата родители

от много поколения преобладават кафявите очи, този тест не може да създаде магически дете със
сини очи. Но ако при една двойка в се-

мейството
присъства редкият ген на сините
очи, то родителите могат да проверят няколко ембриона, които

да отговарят на желанието им.
Цветът на очите не се определя от един ген, а от сложно взаимодействие на много гени.
Тестът се появява като резултат от работата на съдебни учени, които се опитват да предскажат очите, косата и цвета
на кожата за неизвестни заподозрени в наказателни
дела, за които разполагат с минимални количества ДНК.
В областта на репродуктивната медицина
родителите могат да упражняват контрол при
вземането на решения относно бъдещите си деца.
Но идеята, че родителите
могат някой ден да избират ембриони въз основа на естетически предпочитания - определена височина, спортни способности или да изглежда по определен начин, повдига много етични въпроси.

Истинско индианско съкровище

историята на стари
сортове индианска царевица със зърна като
скъпоценни камъни е
забележителна.
карл Барнс, който
е потомък на индианското племе чароки,
решава да отглежда
стари сортове царевица през последните
десетилетия на своя
живот.
За него това е начин
да се свърже отново
със своите прадеди.
При отглеждането
на тези стари сортове
царевица Барнс успява да изолира типове,
загубени от племената

на индианците, когато
са преместени в оклахома през 1800 г. Той започва да избира, съхранява и презасажда семена от особено колоритните кочани, в резултат на
което успява да постигне царевица с
цветовете на дъгата. През 1994 г. фермерът грег Шоен се
среща с Барнс на изложение на местните сортове в оклахома. Шоен се заема
с работата по кръстосване на древни сортове с традиционните
сортове царевица, в

резултат на което се
получават нови щамове. Всяка година царевицата показва все по-

колоритни цветове на
зърната.
За разлика от сладката царевица нови-

ят селектиран вид не
се яде от кочана, тъй
като външният слой
е много твърд. смила
се на царевично
брашно
за приготвяне
на тортили, също така
зърната
й са добри за
пуканки. селектираният вид царевица със зърна на дъгата е чудесна и за декоративни цели.
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Изгубеният храм
на рамзес II

царство. Но след войната с хетите фараонът
Рамзес II премества резиденцията си в делтата на река Нил и основава нова столица ПерРамзес.
Размерите на древния храм са 52 х 32 ме-

тра. Зад него има голям външен двор, обграден от стени, изработени от сурови тухли.
Диаметрално на двора
е разположено каменно светилище. От лява-

та и дясната страна на
храмовия комплекс са
построени хранилища.
Останките на хранилището са били покрити
с пясъчни и каменни
плочи, върху които има
запазени фрагменти
от цветни релефи. При
разкопките на
царския
некропол археолозите са намерили
релеф с
гравиран върху него
картуш
(овал,
ограждащ името на фараона) на Рамзес II, а другият картуш е свързан
с култа на слънчевите
божества Ра и Амон и
богинята Нехбет – покровителка на Египет.

Звезди, долетели
от други галактики

Изследвайки последния набор данни от мисията на космическия апарат Gaia на Европейската космическа агенция за търсене на звезди с
висока скорост, изхвърлени от Млечния път, група астрономи от Университета в Лайден, Холандия, откриват звезди, които може би пристигат
от друга галактика.
Подобно на водовъртеж звездите обикалят
галактиката ни със скорост стотици километри в
секунда, а от движението им може да се извлече
богата информация за миналата история на галактиката. Най-бързият клас от тези звезди се наричат хиперскоростни, за които се смята, че са започнали своя живот близо до галактическия център, а по-късно са изхвърлени до ръба на Млечния път от свръхмасивната черна дупка в центъ-

ра му. Досега бяха открити само няколко хиперскоростни звезди, но с помощта на космическия
апарат Gaia и данните, събрани от него, на учените се предоставя уникалната възможност да
открият нови звезди.
Томазо Марчети, член на екипа от учени, е изненадан от факта, че вместо да отлетят от центъра на галактиката, повечето високоскоростни
звезди, които са открили, се устремяват към него. Възможно е това да са високоскоростни звезди от друга галактика, като се приближават към
Млечния път.
Предполага се, че междугалактическите нашественици идват от Големия Магеланов облак
- галактика, обикаляща около Млечния път, но
е възможно да са от още по-далечни галактики. Високоскоростните звезди носят отпечатъка
на своята майка галактика и могат да предоставят безпрецедентна информация за природата
на звездите в други галактики.
страницата подготви кармен иВаноВа
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Любопитно

Ìаñово ñвето
крúùение
Масово свето кръщение на новородени деца се състоя в Русе и още 10 града в страната.
Церемонията беше в катедралния храм
„Света Троица“.

Събитието се проведе под патронажа на
Негово Светейшество патриарх Неофит и
Българската православна църква и бележи
финала на „Направи го за България” - кампанията на Движение за национална кауза
за насърчаване на раждаемостта. Тази година участваха 40 души. Всички деца получиха
сребърно кръстче, както и персонални пакети за бебета.
Преди няколко месеца пак от тази инициатива бе подредена фотоизложба под
надслов „За да го кръстиш, трябва да се
роди“, която представи най-емоционалните кадри от първото издание на националното кръщене.
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Нов маршрут в ахтопол
Уникален за България туристически
маршрут за градско изкуство се
появи в Ахтопол с първото издание
на международния
фестивал
за съвременна фасадна стенопис WE
ALL WRITE. В
рамките на фестивала над 30 големи фасади и стени
в града бяха преобразени в произведения на
съвременното градско
изкуство. Художници от

над
5 страни показаха таланта и идеите си, пре-

След три години емигрантстване в
чужбина млад български информатик, успял
на трудовия пазар във
Великобритания, реши
да се върне в родината
си. И да започне работа
като учител по информационни технологии
в Благоевград.
Той се казва Исмаил
Узунов и е на 27 години. Израснал е в малкото планинско селце
Бабяк. Учителството е
част от биографията
на семейството. Зато-

връщайки Ахтопол в галерия на открито.
„Дадохме
всичко от себе си и вече виждаме позитивните резултати, одобрението на
жителите и посетителите на
града.
Прекрасно ще
е картините да бъдат
осветени, така че посетителите да могат да
им се наслаждават и ве-

чер“, споделят художниците Иво Илиев и
Венцислав Йосифов от
сдружение "140 ИДЕИ",
организатори на събитието.
Произведенията се
радват на голям интерес, а в града вече обикалят групи от туристи,
дошли да видят на живо иновативния туристически маршрут.
Обиколката на всички стенописи трае между 1,5 и 2 часа, като
маршрутът включва
също прекрасни гледки към Стария град,
фара и пристанището.
Организаторите предвиждат поставяне на
информационни табели пред всяко произведение.

Ñïèñàíèå "Êîñìîñ" ïàê íà ïàзàðà
Лeгeндapнoтo cпиcaниe "Kocмoc" се завърна по
вестникарските сергии слeд 23 гoдини пpeĸъcвaнe.
Издaниeтo излизa зa пъpви път пpeз юни 1962 г.,
a ĸoлeĸциoнepитe пaзят и дo днec тeзи пoчти 300
ĸнижĸи, нaпиcaни нa вeлиĸoлeпeн eзиĸ oт блecтящи
peдaĸтopи и paзĸaзвaчи.
"Kocмoc" днес е c пo-мoдepeн дизaйн и c пoвeчe
cтpaници. То e paзлично ĸaтo cъдъpжaниe, тъй
ĸaтo cвeтът oĸoлo нac ce пpoмeни пpeз вcичĸитe
тeзи гoдини. Πъpвият oбнoвeн бpoй бe пocвeтeн
нa oцeлявaнeтo. Във всеки бpoй има ĸpиминaлни
зaгaдĸи oт пo-близĸaтa и пo-дaлeчнaта иcтopия нa
чoвeчecтвoтo.

Успял нашенец се върна да учителства
ва още в
последния курс
на обучението
си по информатика в Югозападния
университет записва и
педагогически
профил.
След
като не
намира
работа,
съдбата
го отвежда във Великобритания,
където се
устройва добре.
Нито за
миг обаче не се отказва от мечтата си да бъде учител.
И късметът го намира.
"Знакът на съдбата
дойде през август. Проверявах за свободни работни места. Видях, че
има място в Благоевград, а аз много обичам Благоевград, понеже тук са минали близо 10 години от живота
ми... А и обявата беше
за училището по икономика, а то е много престижно училище, има утвърдено име", разказва
Узунов.
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у нас

Макар че той е от хората, които обмислят
добре всяка своя важна
стъпка, не се е наложило дълго да се колебае.
Исмаил споделя, че

отишъл да работи в Англия с ясното съзнание,
че един ден ще се върне
в България и ще отиде
на място, "което е моето
- а именно училището".

Редакторите обещават в него да разказват мнoгo
иcтopии зa интepecни личнocти oт вcичĸи cфepи
нa живoтa.
"Maшинa нa вpeмeтo" пък ни вpъщa чрез интернет ĸъм издaния нa "Kocмoc" oт 60-тe дo 90-тe гoдини нa минaлия вeĸ, зa дa си припомним тoгaвaшни
cтaтии и aнaлизи, ĸoитo ĸъм днeшнa дaтa изглeждaт нeлeпo или пъĸ ca yниĸaлнo cбъднaти пpoгнoзи.

Нощ на прилепите
С поредица от занимателни игри, работилници и демонстрации
Регионалният исторически музей в Русе отбеляза Международната
нощ на прилепите.
Работилнички и образователни игри провокираха интереса на
малките посетители на
музея към тайнствения
живот на прилепите.
Децата имаха възможност да направят доми-

но и да изработят макет
на прилеп
от глина. Играта „Да бъдеш прилеп“
даде
възможност на
посетителите да влязат
в тунела на
бозайниците
и да открият
тяхната храна. Специал-

но изграден тунел
в лапидариума помогна на гостите на
музея да разберат
как летящите бозайници се ориентират
в тъмното и с какво се хранят. Присъстващите имаха възможност да
маркират прилепи
и да научат повече
за методите за улавянето им. Малките
и големите посетители следяха прилепи чрез ултразвуков
детектор.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

З

а трети път в
страната се проведе благотвори-

телна инициатива за
събиране на пластмасови капачки. Пространството пред националния стадион
"Васил левски" в софия бе изпълнено с
чакащи да върнат събраната пластмаса.
само за няколко часа се извиха опашки
пред шатрата на инициаторите. няколко
тира бяха препълнени догоре със събрани капачки.
със събраните сред-

ства ще бъдат закупени кувьози за недоносени бебета. В страната бяха разкрити над
100 пункта.
За шест месеца са
закупени три кувьоза.
Единият е вече в болницата в Червен бряг,
дарение получи и тази
в Чирпан. "Мога да кажа, че това е най-силната кампания до момента. За последните
шест месеца събрахме 33 тона капачки.

радващото е, че всички тези хора, които чакат, възпитават децата си да събират разделно.
само за два месеца
нашите последователи във фейсбук нараснаха от 11 000 на
23 000. Призоваваме
хората да ни следят,
защото напролет отново ще бъдем тук с
поредната кампания",
казаха още организаторите.

страницата подготви соня ВълкоВа
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огато металургичният комбинат „Кремиковци“ фалира и беше разграбен от някакви неясни субекти, инженер Борис Митов остана
без работа. Вярно, имаше мизерна пенсийка, но
това съвсем не беше достатъчно да живее спокойно, както беше свикнал по
времето на социализма.
Нямаше друга професия
освен металург. На своите 53 години този деен
човек не искаше да остане без работа. Купи една
запустяла къща в близко
до София село с три декара двор. Стегна я, разработи запустелия двор,
насади ягоди и малини, а
съпругата му - цветя. Навлизането в градинарството беше деликатна работа и първата
година резултатите
от труда им не бяха
насърчителни.
Една вечер, ровейки се из сайтовете, поотападна на сайта на Ботаническата градина в София. Там търсеха общи
работници. На другия ден
отиде. Веднага го назначиха. Работеше с мерак и желание и искаше да разбере
тайните на цветарството.
Със съпругата си обсъждаше всичко, което беше
видял и разбрал. Към края
на шестия месец го преместиха в оранжерията с
орхидеите и другите екзотични цветя.
Когато влезе вътре,
го посрещна млада жена с кърпа на главата. Тя
го изгледа въпросително,
сякаш му казваше: „Какво търсиш тук, господинчо?“ Той също я разгледа
с интерес. Веднага забеляза нейното смугло лице,
широко отворените вакли очи и леко закръглено Рубенсово тяло с пищни форми. Беше облечена
с бяла престилка, която се
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Проза
спускаше надолу от големия бюст към коленете.
От нея искреше енергия и
женственост. През съзнанието му премина импулс,
който събуди задрямалото усещане на мъжа в него.
Тя ръководеше работата в
сектора. През следващите
дни Борис узнаваше от нея
чудатостите и екзотиката

Български

то виновно дете пред майка си. Бони го слушаше с
отворена уста и не можеше да повярва на ушите си.
До този ден тя гледаше на
Борис като на някаква даденост, която й принадлежеше по право и закон божи. Беше толкова изненадана, че не можеше да повярва, че такова нещо мо-

Áîòàíи÷есêà
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на тези пренесени от далеч цветя и
растения и пред него се откриваше един красив, като
че ли измислен свят, в който естествено се вписваше Полина. Тя се настани
в съзнанието му като дъх
на роза, дълго чакала някой да усети вълшебната
й миризма. Дълго се колеба, но в една тиха септемврийска привечер изчака
Полина пред работата и я
покани на кафе. Двамата
тръгнаха покрай храм-паметника „Александър Невски”. Разхождаха се дълго.
Към полунощ тя го покани
в дома си…
Сутринта се прибра в
къщи. Седна срещу жена
си в хола и й разказа за Полина. Разказваше тихо, ка-

же да
се случи с
нейния Борис.
А Борис се люшкаше в
този триъгълник, между
себе си и двете жени, без
които не можеше.
Бони подаде молба за
развод, но Борис продължаваше да идва през вечер, през две в дома си. Тя
нямаше сили да го прогони, да го зачеркне от живота си. Обичаше го, както го беше обичала от първия ден.
Разказваше историята
на Борис на съседи и приятели, на колегите в работата си. Много я съветваха
да го изгони от сърцето и
дома си, да го изтрие от
живота си. Само възрастната чистачка баба Неда
в службата някак майчин-

Поезия

ски й рече: „Потърпи, чедо, потърпи. Ще отмине,
ще премине, ще й се насити, пък ще се прибере. Не
разваляй дома си заради
тази вихрушка, къде люлее
твоя Борис! - И добави: - Ти
пази къщата и дръж вратата отворена…“ На развода Борис заяви, че обича
и двете и приема изцяло
вината за разтрогване на
брака. След това се пренесе при Полина. Бони седеше вечер сама и плачеше. Недостроената оранжерия навяваше в душата
й скръб и печал.
Една сутрин преди Великден чу, че пред дворната врата спря кола. Шофьорът отвори задната
врата и от нея слезе Борис. Започна да стоварва багажа си в кашони.
Бони излезе и го гледаше смаяна. Той тихо притеснително попита:
- Ще ме приемеш ли
отново, ще ми простиш
ли? – И добави: – Трябва
да довършим нашата ботаническа градина. – Стоеше смирено, виновно пред
нея. Приближи и нежно я
целуна.
На следващата есен
двамата засаждаха своите цветя в оранжерията.
Когато през март цветята зацъфтяха, отново се
венчаха и си дадоха клетва пред Бога и пред кумовете - баба Неда и дядо Танас, да бъдат заедно в радост и скръб до края на
живота си. Двайсет и пет
годишният им син с приятелката стояха до тях и шеговито извикаха: „Горчиво
на младоженците!” После
и те се целунаха дълго и
продължително. В дните
преди Осми март Бони и
бъдещата й снаха продаваха красивите и екзотични цветя от собствената
ботаническа градина.
кръстан ВлаДиМироВ

Äетсêата лþлêа

Светът се сви в крилете на светулка,
на залез дъжд от спомени вали.
И на тавана детската ми люлка
прибрана пак сънува, че лети.
И сеща се как тя на двора
люлееше едно дете.
И простичко се смееше простора –
когато стигаше небе.
И простичко тя носеше света ми.
И спомени, и образи, мечти.
Под вехтории на тавана разпилени
пак детската ми люлка спи.
Мария гЮЗЕлЕВа

Луната
Луната пак самотно се оглежда
в паничката оръфана на кучето –
и колкото с език да я облизва,
тя има вкус метален, хладен, грапав.
Не споря с него, сигурно е право и аз напирам да залая гласно
срещу нащърбеното огледало.
През втория си век живея вече.
Ще стигна ли до моя земен век?
Реката мътна близките повлече
от другата страна на огледалото.
Там, дето паяжините напридат
крилца, мечти и глуха тъмнина.
А аз съм жива,
чудно, че ме има
по всички лунни и небесни правила!
И трябва да се радвам, че съм жива.
Едва се сдържам да залая гласно,
загърбила два кучешки живота.
Първолета МаДжарска, Перник
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(Продължение от бр. 43)
Евреинът препоръчал баща ми на един бездетен богат грък в Созопол, който го взел за
чирак.
Тук трябва да поясня
една практика на созополските гърци. Интуитивно или научно те са
разбрали, че бракове в
затворена общност водят до израждане (40005000 човека не са толкова много), затова гърци са взимали за чираци сирачета от околните
български села. И ако се
окажат работливи и почтени, ги осиновявали и
ги женели за гъркинчета
от познати семейства. В
1925 г. са останали впрочем само такива семейства, затова често може
да прочетете некролози
в Созопол: „Милтнад Ксенофонтов Станков” (или
Червенков, Богданов и
други български фамилии), тъй като децата за-

ÇÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍÃÅ
пазвали фамилиите си.
Гъркът, работодател на
баща ми, бил доволен от
него и вече се готвел да
го осинови и булка му подготвил, когато баща ми направил „фал”.
През 1940 г. отишъл с
една дружина млади хора в странджанското село
Веселие да жъне. Там се
запознал с майка ми Анастасия, едно от десетте деца на дядо ми Георги, който имал 200 декара земя.
Дъщерите раздавали храна на жетварите. Татко ми
(весел и контактен човек
беше) забелязал, че майка му сипва двойна порция. „Аха – казал си – тази
ме харесва.” И светкавично се оженил за нея. Гъркът (Петрулис се казвал)
го изгонил и татко и мама
отишли на свободен наем.
Татко постъпил в току-що
основаната риболовна ко-

операция „България”, която цар Борис III създал, давайки 500 хил. лева лични
пари за сираци от войните. Целта му била да българизира риболова по черноморския ни бряг, дото-

гона. Работниците получавали добри за времето пари. Аз малко съм закъснял
да се появя на бял свят, защото баща ми естествено
бил мобилизиран в армията. Военната бюрокрация

созопол
гава в ръцете на гърците.
И успял – към 1944 г. кооперация „България” била
водещата риболовна фирма в Черно море – имала
3 кораба, 24 таляна, магазини в Бургас, Пловдив и
София, а също и консервна
фабрика и 2 хладилни ва-
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го взела в кавалерията и
му останал прякор за цял
живот – Митко Кавалерията. Върнали го на корабите, но прякорът останал.
Дори за известно време и
на мен ми викаха „малката
кавалерия”. Същата грешка военните ще направят и

с мен, но за това по-късно.
Всички в кооперацията
– и шефовете й, живееха
до нас, бяха с леви убеждения и след 9.IX.1944 г.
станаха комунисти при т.
нар. масовизация на БКП.
С около 3500 членове до
9 септември според историята, до края на месеца тя набъбнала до
200 000. Баща ми никога не се е възползвал в
своя или моя изгода от
партийното си членство.
Беше обикновен моряк –
рибар, с основно образование (до 7-и клас). Имаше пет партийни наказания в партийната си книжка. Само за едно и също
прегрешение. Псувал членове на екипажа: „Да ….
вашата мама гръцка!” Не
можело и тогава пролетарий да псува друг пролетарий на етнос. Пролетариите трябвало да се обеди-

няват, а не да се псуват,
и то на етнос.
Майка ми беше скромна жена, отлична домакиня и майка. Известно време беше работничка в бившата консервна фабрика „Славянка”. Взели се по
любов с татко, поддържаха тази любов през целия
си живот. Помня, баща
ми се запива с приятели
и закъснява да се прибере. Майка беснее и стиска
точилката, готова да му
устрои страшен скандал.
На вратата се чука, показва се ухилената физиономия на татко и ръката му,
стискаща голям локум на
клечка. Татко казва: „Играх на карти и виж какво
спечелих за тебе.” И й дава локума. Майка прихва
от смях, хвърля точилката, лапва локума и поема
баща ми да го заведе до
леглото, щото той едва
стои на краката си.
Следва
Божидар ДиМиТроВ

Архангелова задушница
3 ноември
Архангеловата задушница, наричана
още Архангелска, Рангелова, Рангелово одуше, е една от трите
най-големи. Отбелязва се в първата събота преди Архангеловден. Във
всеки православен храм се прави обща панихида за
починалите. На задушница посещаваме гробовете
на нашите близки. Почистваме ги, прекадяваме и
украсяваме с цветя. В миналото най-възрастната
жена преливала гроба с червено вино. Върху гроба на
починалите палим свещ, която е символ на нашата вяра. На Архангелова задушница се правят общи
трапези. Наричана още Голяма задушница, тя е последната за годината, затова на общата трапеза се поставят седем различни ястия (между които
любими на починалия).
Първата хапка се слага на земята, а първата
глътка вино се излива, не се пие и споменаваме починалите с думите "Бог да прости". Правят се помени, наричани още подавки. Раздава се на близки,
комшии, роднини, на непознати.
В раздавката за Архангелова задушница традиционно присъства вино, варено жито, питки (или
хляб), пилешко, агнешко или въобще месо, дребни
сладки, бонбони, ябълки и други плодове.
На Архангелова задушница се отдава и вечна признателност на офицерите и войниците, загинали за
България, затова се нарича още Мъжка задушница.
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.

0898/483353 – продава окоренени лозички, 2,50 лв. за брой

0877/882177 - 4 тома
приключения, написани от
Фридрих Герстекер преди
200 г. - 20 лв.
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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
0898/483353 – 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 киловата, поставка на колела

Скръбна вест
На 21.10.2018 г.
след тежко боледуване ни напусна

Цанка
Димитрова
Одажийска

дългогодишна
сътрудничка
на в. „Пенсионери”.
Родена е на 20 юни
1939 г. в гр. Трявна.
Одажийска беше
председател на КПИ
„Здравец” в с. Шереметя. Завеждаше
културно-масовата
дейност в читалище
„Пробуда”, член на
Женското дружество
и Църковното настоятелство. Цанка Одажийска
беше човек с изявена гражданска позиция и мнение. Тя беше жена със силен дух, енергична и
борбена, независимо от трудностите в живота й.
Нека да помълчим и с мисълта си за нея да изразим почит и уважение към паметта на многоуважаваната майка, баба и близка – нашата журналистка Цанка Димитрова Одажийска.
Поклон пред паметта й!
Татяна Недялкова, с. Шереметя
Редакцията на в. „Пенсионери” се присъединява към скръбта на близките на своята сътрудничка. Поклон пред паметта й!

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.
Важно!
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

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 полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – прода-

ва се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени
– обл. Пловдив, до гр. Съединение
0894/297967 – продава вила на 3 ет. в Момин
проход, напълно обзаведена или под наем – 1500
евро
0877/882177 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880
кв. м близо до водите на
язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София – за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета, за риболов, подводен
риболов, ветроходство.
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
039/20003 – продава/
заменя запазена модерна
къща, двор, градина, бивш
рибарник. Селото е на 4 км
отклонение на магистралния път за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на
1 ет. във Варна, кв. Галата
- 50 000 евро
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Времето през ноември
Ноември е преходен месец между есента и зимата.
Нощното изстиване на земната повърхност е значително и броят на дните с облачно и мъгливо време се увеличава. Намаляват спокойните есенни дни. Динамиката на атмосферните процеси се увеличава. Арктичният
въздух по-често достига до
Балканския полуостров и не
рядко вали сняг. В същото
време при топли средиземноморски нахлувания температурите са достигали до
27-30˚. Периодите със слънчево и топло време
през ноември са
наречени циганско (сиромашко) лято.
През ноември денят намалява, все почесто се образуват слани, температурите спадат
доста, като ще
бъдат около нулата, като максимални за
сезона се очакват 17-21 градуса, а минимални около 4 и -7. Температурите край
морето също ще паднат около –4 - 6 градуса, като все
пак остават в нормите за
сезона.В по-голямата част
от страната се очаква предимно облачно до дъждовно време като на места са
възможни превалявания и
от сняг. Според прогнозата
за ноември 2018 температурите в по-големите градове
ще останат близки до нормалните за сезона.Тази година през ноември се очаква средната месечна температура да бъде около и над
нормата, която за Северна
България и Горнотракийската низина е между 5 и 8°, за
високите полета – между 3 и
5°, по Черноморието и долината на р. Струма – между 8
и 10°, в планинските райони
— от минус 5 до 3°. Месечната сума на валежите ще

бъде около нормата, която
за по-голямата част от страната е между 40 и 70 л/кв.
м, в южните и планинските
райони – между 60 и 90 л/
кв. м. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 5 и 0°, повисоки по Черноморието,
а най-високите - между 15
и 20°. Месецът ще започне
със студено време, но към
3-ти температурите ще се
повишат и до края на първото десетдневие ще бъдат
близки до обичайните. През
периода динамиката на атмосферните процеси ще е повишена. През повечето дни облачността
на страната ще е често значителна и на
много места ще превалява дъжд.
В отделни дни
се очакват значителни валежи. В
края на десетдневието
от север ще нахлуе студен
въздух и температурите ще
се понижат.
И през второто десетдневие времето ще е променливо. Около 13, 16 и 20 ноември ще преминават атмосферни смущения, по време
на които ще има валежи.
През първите дни от десетдневието температурите
ще бъдат по-ниски от обичайните, а през втората половина от периода ще се повишат и ще се доближат до
климатичните норми.
През повечето дни от
третото десетдневие температурите ще бъдат близки
и малко по-високи от обичайните.
Около 23-ти, 26-ти и в
края на месеца през страната ще преминават атмосферни фронтове и на места ще има превалявания и
относително понижение на
температурите.

времето
биопрогноза
В сряда ще има незначителна облачност и времето ще осПо-сериозни здравословни проблеми през периода
тане все така нетипично топло за есента. Температурите
могат
да имат хора с хроничен колит. Съществено мясще варират от 10 до 23 градуса. В четвъртък и петък облачто
в
профилактиката
и лечението на това заболяване
ността ще се увеличи, но температурите няма да претърпят
заема
спазването
на
диета,
бедна на пържени, пушени
съществена промяна и дневните ще останат все така високи,
и
пикантни
ястия,
на
богати
на целулоза плодове и зекато ще достигат 22 градуса. Вятърът ще се усили. През поленчуци,
а
също
и
на
кафе,
алкохол
и газирани напитчивните дни се очаква леко влошаване на времето, като на
ки.
Фитотерапевтите
препоръчват
за пиене запарки
някои места може дори да превали. Ще преобладава разкъсана
от
листа
от
мента
и
маточина,
от
цветове
от лайоблачност, като през втория ден ще е и ветровито. В понека,
от
стръкове
от
жълт
кантарион,
мащерка,
риган
делник ще бъде малко по-хладно, с максимални температури
и
босилек
и
др.
Към
края
на
периода
е
възможно
да
има
15 градуса. В понеделник облачността ще се увеличи и вятълеко
влошаване
на
здравето
при
хора
с
по-напреднали
рът ще се усили. Във вторник се очакват превалявания на повече места и спадане на температурите, ще бъде ветровито. атеросклеротични промени на мозъчните артерии.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 2, 3.XI.
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36
лУНеН
калеНДар

31 окТоМВри, 23 лУнЕн
ДЕн, ПослЕДна ЧЕТВърТ,
лУна В лъВ
Вие хвърляте доста усилия, но се появяват нови и
нови проблеми и получаването на дългоочаквания резултат все се отлага. Не се отчайвайте – уредете отношенията си с колегите и всичко ще си дойде по местата.
1 ноЕМВри,23 лУнЕн
ДЕн, наМалЯВаща
лУна, лУна В лъВ
При решаването на финансови въпроси акцентирайте върху икономиите: сега те са ви необходими. Хората около вас ще ви оказват
натиск, но не се поддавайте,
за да не предприемете погрешни стъпки.
2 ноЕМВри, 24 лУнЕн
ДЕн,наМалЯВаща лУна,
лУна В ДЕВа
Много важни остават отговорността и самодисциплината. Стремете се тези
ангажименти да не се отразят на климата в семейството, който не е на висота. Адаптирайте се към новите условия, проявете гъвкавост.
3 ноЕМВри, 25 лУнЕн
ДЕн, наМалЯВаща
лУна, лУна В ДЕВа
Избягвайте мрачните мисли, не бягайте към тъжните
спомени, не се укорявайте
за минали грешки, а вървете смело напред. Настройте
се положително и внимателно се оглеждайте настрани –
съдбата ще ви даде своеобразни знаци, с които да ви
подскаже как да действате.
4 ноЕМВри, 26 лУнЕн
ДЕн, наМалЯВаща
лУна, лУна ВъВ ВЕЗни
Не е изключено около вас
да се появят нови хора, които в скоро време ще се окажат много полезни. Не забравяйте обаче и предишните си съюзници и партньори:
те ще ви предложат много
интересни и мамещи идеи.
5 ноЕМВри, 27 лУнЕн
ДЕн, наМалЯВаща
лУна, лУна ВъВ ВЕЗни
Възможно е да се включите и в нови социални кръгове, към които в миналото
напразно сте се стремили.
Самотните хора може през
седмицата да срещнат своята половинка.
6 ноЕМВри, 28 лУнЕн
ДЕн, наМалЯВаща
лУна, лУна В скорПион
Бъдете по-смели при експериментите и се откажете
от старите стереотипи. Желателно е да се откажете от
употребата на силни спиртни напитки и силно действащи лекарства, защото са
възможни неадекватни реакции на организма, появата на алергия.
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Обяви
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

Журналистът
и писател

на 17 октомври стана
на 80 гоДини
Стриктен, изпълнителен и коректен, артилерийски офицер Копривленски и на почетна
възраст е един от найактивните сътрудници
на вестник „Пенсионери”. Редакцията на вестникa и 88-о журналистическо дружество, в което членува, честитят на
Димитър Копривленски 80-ата му годишнина и му пожелава здраве, лично щастие и творческо дълголетие.

0889/174615
74/165/75, от Пловдив,
търси другарче до 75-76
г., 175 см, 80 кг, от Пловдив, Асеновград, Хисаря, Пазарджик. Да живее
в апартамент, да има кола, да е добър, домошар,
да не пие и да не пуши,
да не е конфликтен
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.
Търся другарче добро, благородно, с човешки качества. Аз
съм честен, почтен, чистоплътен. Живеене където предложи дамата.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на

СОФИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

ДИМИТЪР
кОПРИВЛЕНСкИ

ЗаПОЗнайте се

Съобщения

Български

0885/285997 – неженен
съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел Дечев,
с. Варвара, общ. Септември,
обл. Пазарджик
0511/52296 – вдовец на
79 г., самостоятелен, в добро
състояние, желае жена до 70
г., без дом, за съвместно живеене в уютно село до курорта Албена и Кранево. Ако е
шофьор, е още по-добре
032/249675 – на 88 г. търси жена, около 65 г., здрава,
да не пуши, без ангажименти
– за гледане на мен и сина ми,
на 61 г., срещу унаследяване
на апартамент и спестявания
0886/916491 – мъж на 58
г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от 55
до 63 г., от София и Софийска област
0988/799492,
Емил
Петров - 59/170/60 - Разведен
без деца от Козлодуй, търси
съжителство с жена от малките и големите градове на България. Дамата да е на възраст
от 47 до 63 години. Да има кола, при евентуално разбиране да дойде да ме вземе . Когато заживееш с даден човек
го опознаваш. Работя към Т.Б.
за 500 лв. Добър човек съм.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

31 октомври 2018 - 19:41:30 ч. - последна четвърт.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от
този час и да продължите на сокове и течности до същия час на следващия ден.

от с. Руманя, общ. Стара Загора
която на 7 ноември навършва
90 гоДини
90 години не са малко, но не са и много!
През тях е имало и радост, и тъга. С твоя жизнен
дух и твърдост ти си ги преодолявала. Твоята
всеотдайност, мъдрост и честност са ни за пример за подражание.
За това са ти благодарни и към теб се стремят
твоите деца, внуци и правнуци.
Пожелаваме ти спокойни старини и
здраво дълголетие!
от жителите на селото
0877/827210 - след 18,30
ч., 60-годишна вдовица от София търси вдовец от София,
60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща
морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител по
изобразително изкуство, нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0895/751977 – мъж желае
запознанство с приятна дама
за сериозно и продължително приятелство. Моля само
сериозни обаждания и СМС!
1336 софия – „люлин”,
п.к. 134, за г-н Денев – търси
се дама, която да е сама, без
съпруг, вдовица, разведена,
която да се събере с мен, за
да имаме поне едно общо дете, а може и две. Може вдовица с нейни деца, но да е във
възможност да имаме наше.
Ще й подаря цвете, като изпрати снимката и телефона за
разговор!
0896/702155 - мъж на 76
г. желае запознанство с дама
от Старозагорска или Великотърновска област, която има
възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г. за
доглеждане и наследяване –
все още съм на крака и с багажа си!
02/4690408 – след 18 ч. –
самотен учител пенсионер от
София търси себеподобна да-

ма за сериозна връзка от 65
до 75 г. Живеене по споразумение. Държавата, националността и произходът са без
значение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 – вдовица – хубава, непълна, осигурена, търси 74-76-годишен
господин. Може да пишете само име и телефон, аз ще ви
потърся.
0882/368952 – 65/160/65
– интелектуалка търси себеподобен, неангажиран – за
приятелство, взаимопомощ и
с дом, телефон – Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на 60
г. от хасковско село, не пуши
и не пие, търси жена от 50 до
60 г. за семейство, която да
живее при него. Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без ангажименти, с позитивен ум,
търси мъдър господин за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен
мъж с отлична визия и здраве, работи, не пие алкохол и
не пуши, очаква запознанство
с добра и приятна жена, която да е като него с чувство за
хумор – от Ловешка област,
Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да
работим през лятото на морето, зимата – по зимните курорти. Моля само сериозни
обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня с
добро сърце търси другар за

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (31.X.- 6.XI.2018 г.)
оВЕн - Насочете се към
развиване на интуицията
си. Красноречието ще ви
е от полза при разрешаването на
семейни спорове. Здравето ви ще
бъде добро.
ТЕлЕЦ - До средата на
периода не злоупотребявайте с доверието, което
ви гласуват близките. Способността ви да привличате благоволението им ще отвори множество врати пред вас.
БлиЗнаЦи - Добре е да не
отлагате изпълнението на
ангажиментите. Значителни
успехи ще ви носят практичните занимания, които при всяко едно положение ще увеличат приходите ви.
рак - Не допускайте навлизането в криза от материален или душевен характер.
Постарайте се да запълните липсите, които чувствително усещате
в отношенията си с интимната половинка.

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

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

31.X. - 6.XI.2018 г.
спокойни старини, до 72 г., от
Пловдив и региона
0896/783992 – 71/155/75
– вдовица пенсионерка търси
другар за старини. Предпочита да е от Русенска и Разградска област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г., по
възможност от град, да живее
при нея с цел съжителство и
разбирателство
0885/986100 – 78/175/78,
вдовец, не пуши, почти не
пие, с пенсия 300 лв., няма
кола, без домашни любимци,
домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 6080 г./160-180 см/60-80 кг, възможна кореспонденция, живеене, може и при нея - зимата в столицата, лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с
дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска кутия 822 - вдовица на 75 г./166
см/68 кг, непушачка, запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0882/550389, Николов 81 г./169 см/70 кг, непушач,
трезвеник, добряк, лозар, иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от 71 до
83 г.
0885/538581 - търси съпруга около 40 г., да не пие и
да не пуши, да не е осъждана,
психически и физически
здрава, за да създадат дете и
семейство. Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
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жени от Сливен и поискаха споразумение със
Специализираната прокуратура.
Двамата организатори на престъпната група са приели да изтърпят ефективни наказания, съответно от годи-

Конфликти

Български

на и шест месеца и една
година при първоначален общ режим. Другите двама са получили условни наказания от 2 години и година и 10 месеца с четиригодишен изпитателен срок.
Групата е действала
на територията на Сливен и Ямбол, която от началото на май 2013 г. до
27 юни 2013 г. е нанесла чрез измама вреди
на възрастни хора за общо 22 928,96 лева.
Най-често измамниците се представяли за
лекари и убеждавали
пострадалите, че техен
близък страда от тежко
заболяване и се нуждае
от ваксина или пък е
претърпял катастрофа.
Исканите от тях суми били, за да "помогнат" на
внуци, дъщери и зетьове, варирали от 800 до
7000 лева.

Предупреждение
От ръководството на ОП „Гробищни паркове” София предупреждават гражданите на столицата
да не възлагат поръчки на лица, които влизат
в контакт с тях на територията на гробищните
паркове. Вероятността за измами е огромна!
В сградата на администрацията, на денонощен
телефон 02/81321 и 0885 03 66 41, както и на интернет страницата www.sofiamemorial.bg може
да се информирате за списъка на фирмите, които имат право
да извършват
услуги в гробищните паркове на общината.
Ако бъдете притеснявани от
лица, предлагащи ви
подобни услуги, не приемайте предложения и незабавно уведомете охранителен или патрулиращ полицай!

Бандит преби Всяка трета жена –
пенсионерка жертва на домашно насилие

65-годишен мъж е задържан за побой над 78-годишна жена от село Българево.
След възникнало скарване неизвестно лице е нанесло побой над жената.
Инцидентът е станал около 22 часа.
Жената е получила фрактура на челюстта, травма на главата, контузия на мозъка и контузия на гръдния кош.
След разследване на случая е установено, че извършител на деянието е
лице с инициали В. Т. от Варна, известен на МВР и осъждан.
Извършителят е задържан за срок
до 24 часа.

В България всяка трета
жена е жертва на домашно насилие. Това каза в Бургас вицепрезидентът Илияна
Йотова на конференция "Развиване на регионална стратегия за превенция, защита,
наказателна отговорност и политики в борбата със сексуалното насилие". Йото-

ва информира, че от домашно насилие в Евро-

па всеки ден умират десет жени, а 55 на сто от

жените в Европейския съюз са
били жертва на посегателство.
Много от жертвите на насилие
в България отказват да съдействат на полицейските органи заради страх и срам. Според нея
наказанията на извършителите на трябва да станат по-сериозни.
В Бургас преди две
години бе изграден
първият в страната
център за помощ на
жертви на сексуално
насилие. Сексуалното насилие е проблем
на съвременното общество, който обхваща и деца.
До момента центърът е работил с повече от 60
жени и момичета.

Дядо пропадна в шахта Цигани биха Момче помогна
полицаи
да разкрият
кражба
в Мъглиж
Възрастен мъж пропадна в шахта на „Топлофикация”. Това се е случило на
кръстовището на бул. „Васил Левски” и ул. „6 сеп-

тември”. Шахтата е била отворена, за да бъде
почистена от служители на ВиК. 72-годишен
мъж е пресичал, когато
единият му крак е попаднал в шахтата.
Той е получил открита фрактура на десния крак и е откаран
в „Пирогов”. По думите
на служителите на ВиК шахтата е била оградена с конуси, но не е имало лента, която да предупреждава за ремонтни дейности.

Задържаха седмина за незаконна сеч
Горски инспектори са задържали седем мъже с четири товарни автомобила с
незаконна дървесина. Акцията е на горски инспектори от Регионалната дирекция по горите в Берковица и Държавното горско
стопанство във Враца. Нарушението е констатирано
в землището на врачанското село Градешница. Освен
задържаните лица, извършили незаконното действие,
са конфискувани и автомобилите, 10 куб. м дървесина и четири моторни резач-

ки. От Изпълнителната агенция по горите съобщиха, че
по случая е уведомена прокуратурата.

Служители на МВР - Стара
Загора и дирекция "Жандармерия" са започнали специализирана полицейска операция в
квартал в града. Целта на операцията е било задържане на
лица, които са оказали съпротива при извършване на при незаконна гонка с каруци край Казанлък.
Задържан е един от извършителите, но при изтегляне от
квартала група лица са започнали да хвърлят камъни по колоната от полицейски автомобили. Нанесени са щети по автомобили на МВР и травми в областта на крайниците на петима служители. Това е наложило
да бъдат употребени физическа
сила и помощни средства по отношение на нападателите. Произведени са и няколко изстрела
във въздуха. Ситуацията е овладяна и общественият ред е възстановен.
Пострадалите полицаи са обслужени амбулаторно в болница в Казанлък. Те са с повърхностни наранявания и няма
опасност за живота им. Полицейското присъствие в град
Мъглиж е засилено.

Петокласник от Велики Преслав помогна на полицията в разкриването на кражба на велосипед. Златомир познал изчезналото колело на своя приятелка, проследил го и сигнализирал органите на реда. "Забелязах изчезналото колело и попитах момичето откъде го е взело. То ми каза,
че баща й го е купил от някакъв
човек за 1000 лв. С моя приятел
тръгнахме да гоним момичето с
колелото и разбрахме къде живее", разказва Златомир. Оказа
се, че велосипедът е бил препродаван няколко пъти, купен за
5 лв. и ремонтиран. Златомир го
познал по кормилото и рамката.
След като го видял, той веднага се
обадил на предишната собственичка на колелото.
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Крими
хроника
Обезвредиха бомба
При изкопни работи
за метрото в столицата в
района на Военна академия в София бе открита
250-килограмова авиационна боба от нападенията на англо-американската авиация през Втората
световна война. Кварталът бе евакуиран. Бомбата е била откарана за обезвреждане на полигона в
Сливница.
Кон стъпка дете
2-годишно дете е загинало в Сливен, след като е
било стъпкано от кон с ездач. Инцидентът е станал в
района на местността "Гочева мелница" в квартал
"Индустриален”. Задържан е 21-годишният Х.Н.
от Сливен.
Брутално нападение
в бензиностанция
Продавач на бензиностанция в Сливенско беше
брутално пребит, а собственикът на обекта изпрати видео от охранителните камери. На кадрите
се вижда как след възникнал спор между служителя
и друг мъж той получава
няколко ритника в корема и главата.
Инцидентът се случва
в 5 ч. сутринта, в извънработно време. Агресивният мъж искал да си купи цигари, като такива не
се продават на бензиностанцията.
Шофьор с опасност
за живота
28-годишен шофьор от
град Дряново е с опасност
за живота след удар с крава. Катастрофата е станала
на пътя Велико Търново Габрово.
Лекият автомобил "Ауди" се е ударил в намиращото се на пътното платно животно. В резултат на
инцидента е настъпила
смъртта на кравата, а водачът на колата е във великотърновската болница с фрактура на челюстта, оток на мозъка, рани
в областта на главата и с
опасност за живота.

Българин хванат
на кораб с кокаин
Отделът за борба с наркотрафика на испанската полиция съобщи, че
при съвместна операция
с американската Служба
за борба с наркотиците са
заловени 1400 кг кокаин
и са арестувани десет души, сред които един. Операцията е извършена срещу кораб в Атлантическия
океан на около 1800 км от
Канарските острови.
Седем от арестуваните
са турски граждани, а останалите са грузинец, украинец и българин.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Двама
банкови
обирджии са задържани на местопрестъплението от чистачката на
банката – леля Мара.
Тя обяснява пред полицая:
- Нема
уважение
към труда на хората!
Я таман бех измила, а
тия момчетия с чорапите на главите минаха през мокрото. И я
като се ядосах, и хванах метлата…

Обява:
„Млад писател търси опитна секретарка”
След 20 години:
„Опитен писател
търси млада секретарка“

На първия ден Бог
създал слънцето. Дяволът измислил слънчевото изгаряне.
На втория ден Бог
създал секса. Дяволът
измислил брака.
На третия ден Бог
създал икономист. Дяволът мислил и създал още един икономист…

- Как в тази криза
сте успели да запазите фирмата и без да се
разорите? – пита случаен минувач.
- Виждате ли онзи
мъж там? – посочва
фермерът. – Той работи при мен, но понеже
няма с какво да му плащам, след две години
фирмата ще бъде негова. Тогава аз ще започна да работя при него, докато си я върна
обратно.

На тясна уличка в
Лондон се срещат две
коли и не могат да се
разминат. Никой не иска да отстъпи, но нали са джентълмени,
спират и започват да
се гледат търпеливо.
По едно време единият гаси двигателя, вади един вестник и започва да чете. Другият също гаси двигателя и казва:
- Извинете, господине, след като прочетете
вестника, бихте ли ми
го дали назаем?...

В гората дошла наборна комисия, за да
вземе някои животни

Вицове

в казармата. Заекът излязъл радостен, че няма да го вземат, и по
пътя срещнал Мечо:
- Зайо, ще те взимат ли?
- Не, няма, защото
имам само два зъба и
не мога да ям казармените манджи.
- Ех, и аз не искам да
ме вземат, ама не знам
какво да направя.
- Мога да ти направя зъбите като моите.
Чудил се мечокът
и накрая се съгласил.
Взел заекът едни клещи и чук и набързо му
оправил зъбите. След
като минал редът на
мечока, се срещнали
отново. Заекът попитал:
- Какво стана, защо
си омърлушен, ще годиш ли войник?
- Не…
- Заради зъбите, нали?
- Не, защото съм
дюстабан…

Води Моисей евреите през пустинята. Заведе ги някъде и ги пита:
- Харесва ли ви тука?
Евреите отвръщат:
- Не, тук смърди.
Тръгват
отново.
След години той ги отвежда някъде и пита:
- Харесва ли ви тука?
Те отговарят:
- Харесва ни.
Сега арабите имат
нефт, а на евреите не
им смърди.

Един човек се изгубил в гората и започнал да вика:
- Ехо, има ли някой?
Има ли някой?
Викал дълго време и
накрая се появила една мечка, която казала:
- Ето, има някой. Сега по-добре ли ти е?

Запитали
Радио
Ереван:
- Каква е разликата
между умните и простите мъже?
- Умните мъже спят
с блондинки, а простите разказват вицове за
тях…

Рибар отишъл да
лови през зимата риба на дупка в леда.
Пробил една дупка на
езерото и хвърлил въ-

дицата. Наблизо също
ловял риба един чукча.
След няколко часа чукчата имал богат улов,
а рибарят – нищо, само измръзнал жестоко.
Срам – не срам, попитал той чукчата как го
прави.
- Рррж чррввтта
ттфффплла.
- Моля? Нищо не
разбрах!
- Рррж чррввтта
ттфффплла.
- Пак нищо не схванах!
Тогава чукчата изплюл нещо в ръката
си и обяснил:
- Дръж червеите на

топло!
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Полицай спира вечерта дългокос студент, защото му се струва съмнителен. Иска му
паспорта, студентската
книжка и след щателна
проверка отбелязва:
- Такааа, безделничим, значи, а?
- Ами безделничим…
- Ядем, значи, хляба
на държавата, а?
- Ами ядем го…
- И сме студенти?
- Ааа, не, само аз съм
студент…

- Защо плачеш?
- Казаха ми, че съм
била дебела…
- Ма стига глупости, не им вярвай, вземи два стола и ела седни до нас!

В спешното отделение:
- Ухапа ме змия.
- Къде ви ухапа?
- Ей там, зад трафопоста.
- Не, за какво ви ухапа?
- Епа е така – за нищо.

Бай Ганьо се оженил за японка и се преместил да живее в Япония. След няколко ме-

Смях от сърце

сеца приятели му отишли на гости. Японката
им сервирала ракийка,
салатки и на излизане
попитала на чист български език:
- Има ли нужда от
още нещо или да си …
мамата?

Влиза мутра в ресторант и си поръчва
половин маруля. Сервитьорът направил
физиономия и отишъл в кухнята да я поръча. Мутрата обаче
тръгнал тихо след него. Влиза сервитьорът
в кухнята:
- Един тъпак иска
половин маруля!...
В и д я л
стреснатите
погледи
на колегите си,
обърнал се
и с бърза реакция
довършил:
- …а
ето този
господин иска другата половина…
М у т р а та поомекнал
и го попитал:
- Ти откъде си бе?
Много бързо излизаш
от положение.
- Ааа, от едно плевенско село, добре че
не съм от самия град,
защото там има само
леки жени и футболисти.
Мутрата пак се наежил:
- Жена ми е оттам…
- А, така ли? И за
кой отбор
играе?...

Двама
ловци крачат из гората. Изведнъж единият пита:
- Видя
ли?
- Не. Какво?
- Излетя
патица!
След малко първият
пак спира:
- Видя ли?
- Какво?
- Ама ти съвсем ли
си сляп? Заек изскочи
от храста!
След още пет минути първият пак пита:
- Видя ли?
На втория вече му
писва и решава да из-

лъже:
- Да, видях!
- Ами тогава защо
го настъпи?

Млад мъж търси
стая под наем в квартирно бюро.
- Вземете тази –
препоръчва му служителят, - хазайката
е симпатична и взима
само сто лева.
- Хм, ами ако не
ползвам хазайката?

Спасителят на един
плаж крещи през мегафона:
- Лодка 99, връщайте се! Лодка 99, връщайте се веднага!
Приближава се негов колега и му казва:
- Но нашите лодки
са само 70!
- Лодка 66, проблем
ли имате?

Силно, гневно почукване на вратата
на капитанската кабина в кораб. Влиза разрошена и с почти разкъсани дрехи младата
помощничка в кухнята. Капитанът естествено я пита:
- Какво е станало
с теб?
- Ами един от моряците ми каза, че ще
има буря, и аз се съгласих да ме върже на
мачтата…

Старшината строил новобранците:
- Рота, преброй се!
- По каква броична система? – попитал
първият новобранец
- По десетична,
идиот!
- Добре, тогава –
Нулев!

Англичанка, американка и италианка
обядвали. Англичанката казала:
- Преди време заявих на мъжа си, че

повече няма да чистя
къщата. Ако иска да е
чисто, да върши работата сам. На другия
ден не видях нищо. На
втория ден не видях
нищо. На третия ден –
о, чудо. Мъжът ми изчистил цялата къща!
Американката се
обадила:
- Заявих на мъжа си,
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че повече няма да пера. Ако иска дрехите
му да са изпрани, да си
ги пере сам. На другия
ден не видях нищо. На
втория ден не видях
нищо. На третия ден
– о, чудо. Мъжът ми
изпрал своите и моите дрехи!
Италианката също
взела думата:
- Заявих на мъжа
си, че повече няма да
готвя. Ако иска да яде,
да върви при майка си
или да готви сам. На
другия ден не видях
нищо. На втория ден
не видях нищо. На третия ден започнах малко да виждам с лявото око.

В селска къща живеел голям род. Една
неделна сутрин новата снаха взела метлата и започнала да мете
двора. По едно време
й замирисало на вкусна гозба и тя надникнала през отворения
прозорец на кухнята.
Вътре свекървата наглеждала тенджера с
къкреща манджа. Свекървата видяла новата снаха, усмихнала се
и казала:
- Яхния, яхния.
Снахата се сопнала:
- Я ти я яхни, на тебе
повече ще ти отива!...

Съпружеска двойка на средна възраст
е на екскурзия в Рим.
Жената ходи от магазин на магазин, а мъжът тръгнал да обикаля забележителностите.
По едно време към
него се приближила
една жрица на любовта и си предложила
услугите.
Мъжът бръкнал в
джоба и установил, че
портфейлът е останал
при жена му и той има
само дребни пари.
- Тц, не става,
да знаеш, че за
тия дребни пари нищо свястно няма да можеш да намериш.
Вечерта седнал той с жена
си в ресторант и
покрай него минала същата жена, познала го,
погледнала жена му и казала:
- Хм, казах
ли ти, че за тези дребни пари нищо свястно няма да намериш…

Две жени си говорят. Едната казва:
Моят мъж много
ме дразни, всяка вечер стои много до късно, преди 3-4 часа не
си ляга.
- И защо го прави?
- Чака ме да се прибера…
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БЪРЗА РАБОТА

Магаре и мост
Над селската река като на пост
от стари времена до наши дни
стои прегърбен малък мост,
по който минават хора и коли.
Веднъж с каручката си малка
ненадейно по средата спряло
магаре сиво със походка жалка,
от тежък труд отдавна остаряло.

Петър Багалев

Изведнъж заспорило със моста
кой по-полезен е за хората
и теория развило проста,
че състарява те от труд природата.
- Ти какво ще кажеш по въпроса –
денонощно над реката си лежиш,
грижите за хората за теб какво са?
Превиваш само гръб и си мълчиш.
Аз от години от сутрин, та до мрак
на стопанина си нивите ора,
дърва превозвам, не подвивам крак
и от работа навярно ще умра.
Мостът си въздишал и мълчал,
потокът от коли бил спрян –
на гърба му се събрал товар
и всичките ругаели без свян.
Стопанинът го молил, бил го с бича,
но вярно на магарешкия си инат,
магарето не мръдвало - чакало да спре
обидни думи срещу него да изрича.
Щом някой отстоява си правата,
за пример даваме магарешки инат,
а мъдростта на всички е позната –
като магаре запъва се на мост!
Димитър КАНДЕВ

Епиграми

На заседанието в
Всички зацъкаха с
кметството на село език и се замислиха.
Горно надолнище бя- Най-добре е да ги
ха изнесени тревожни устроим в старата туфакти.
хларна – рече кметскиПродължаваше „из- ят секретар Васо Пешев.
тичането“ на млади
хора от селото. Бе- Ивайло ЦВЕТКОВ
ше отчетено, че ако
все така продължава, скоро средната
възраст на жителите на селото ще надхвърли три четвърти век…
Кметът бай Горан отпи глътка вода, поглади мустак
и рече:
- Не можем да
продължаваме така, господа! Открихме клуб на пенсионера, клуб на трезвениците, клуб на
ветераните от коопеВсички го подкрепиративното движение, ха. Нали той никога не
дружество на приро- ги е пращал за зелен
долюбителите… Нуж- хайвер.
ни са решителни мерРечено-сторено. Три
ки за откриване на мла- месеца правиха план
дежки клуб. Но къде да на обекта, два месеца
ги турим, господа, тия, сформираха бригадата
младите?
майстори, дето щеше

Ех, Валери, ех, Валери –
думите си не премери!
Ще ти спретнат без пощада
мощна Цекова „Грамада”!
(Предполагам, знаеш кой
е измислил тоз герой!)
Като беше пионер,
тъй ли учиха те, зер?

Или действал си във банда –
не в Тимуровска команда?
Нямаш ли сърце човешко
за страданието тежко?
Майките не са виновни
с тегобите си отровни!
Те блага не търсят, драги,
нито злато, ни облаги!

- Жена ми изчезна,
ето снимката й.
- Какво? Наистина ли
искате да я намерим?

ДЕПУТАТ

Не само ние, но и други народи
живеем живот - сред октоподи!
Кой строи в криза със замах и без жал?
Който някога май “малко” е крал!
Иван ВУНЧЕВ

Ядат на динята средата,
а нас пързалят на кората!
Ради КОВАЧЕВ, Габрово

СМЕЛОСТ

- Намесих се в
борбата между
доброто и злото
и си го получих
и от двете!

чиха - да идва три пъти в месеца и да весели младите в младежкия клуб. Най-сетне
откриха обекта. Ала
трябваше да дирят
две млади момичета
от съседното село, нали трябваше лентата

Белята си намери

Догде течеше му мандата,
не се изказа ни веднъж.
Смени колата и жената
и го разбраха, че е мъж !

СЪДБА В КРИЗА

да преустройва тухларната, седем месеца доставяха материали и още
четири – обзавеждаха.
Дори договор с оркестър от града склю-

да държат и погача
на гостите да поднесат. И добре че беше
ваканция и някои от
учениците си бяха
дошли. Инак оркестърът можеше да си
свири диско, та чак
ушите на бабите да
пропищят.
Мина
време. Оркестърът
най-редовно идваше. Договорът си е договор. Веднъж, за
да свири в клуба на пенсионера, втори път на
трезвениците, а
трети – на ветераните.
А природолюбителите гостуваха три пъти в
месеца на останалите клубове.
И се настаниха
в… старата тухларна, че и последният младеж беше напуснал Горно надолнище. Сега вече средната възраст на жителите на селото положително наближава три четвърти век.
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

УПРАВЛЯВАЩИ И НАРОД

Доброволни самопризнания
 В пощенската си кутия намерих следната обява: „Близо до морския бряг продавам място с двуетажна вила.” Това комплимент ли е или подигравка?
 Когато се чувствам самотен, заставам пред
огледалото.
 Когато стигнах до тавана на възможностите
си, някой започна да тропа с крака отгоре.
 Когато прощавам на враговете си, записвам
часа и датата на тази моя неразумна постъпка.
 Когато съм под властта на съвестта си, не се
чувствам свободен.
Турхан РАСИЕВ

Малко помощ молят само
и едно държавно „рамо”!
А заради твойте думи
пропаст зейна помежду ни!
Ех, Валери, ех, Валери,
сам белята си намери!
Уляна Петкова

Решил съм

Писна ми, направо ми бактиса
моят ден да е от гарвана по-чер!
Кой така жестоко ме ориса
да съм български пенсионер?
Карам на млекце и на попара,
за окайване съм - чиста скръб!
Яко беднотията ме сбара, даже
и пари си нямам за чене, за зъб.
Бабата от дъжд на вятър виждам,
а съм мъж с опънат още лък.
В странство е и все обгрижва
вчера шваба, а пък днеска – грък.
Премиер, министри, депутати
са в намазана със мед леха.
И с големи като слон заплати,
а пък мойта пенсийка – бълха!
Не сме и никаква държава,
а раздърпан и пробит тулум.
Срам за нашто минало и слава,
за Кубрат, за Аспарух, за Крум!
И решил съм - късам си юлара,
че съм без кола и левче влог.
По широка пътна магистрала
хуквам бос към къщата на Бог.
И обект съм все на подигравки спускат се връз мене на ята
и с трошици, с мижави добавки
ме залъгват тридесет лета!
Стига алчни и безродни хора
да ме пращат за зелен хайвер!
Вече ми дойде до гуша и отгоре
да съм български пенсионер!
Генчо ЗЛАТЕВ
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