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на стр. 3

резултати
от местните
избори

®
брой
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на стр. 12

1 ноември – ден на народните будители

Год. XXIX (1374)
30.X. - 5.XI.2019 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

Вдигат
спекулативно
цените

СРЯД А

Обичам руската
драматургия
Гостува актрисата мария СаПУндЖиеВа

Бай-бай,
бай Балан!

Гордостта на нацията

160 години от
рождението на
акад. александър
теодороВ – БаЛан

разказаха ми любопитна история.
група нашенци на
круизен кораб влизат ва магазин за накити.
на стр. 31

на стр. 24

Топлото и
Тенденция светлото няма
да поскъпват
до края на
годината
раЗмиСЛи на ГЛаВния редактор

на стр. 30

Невероятната съдба
на Марина Шаляпина
на стр. 9

Не е известно кога точно г-н Юнкер
е обещал до края на неговия мандат да
падне мониторингът – преди първата
чашка евксиноградска гроздова или след
това. Все пак е запомнил, макар че, убедени сме: Бойко нееднократно го е връщал към прекрасните дни в родината ни,
за да изпълни дадената дума.

на стр. 4

на стр. 3

Мъдър вестник – за мъдри хора

Среща с абонати от село Подем, Плевенско

ПоЗиЦия

Пропукване

изборите в неделя показаха, че силата на
ГерБ вече не е същата, каквато бе преди четири години. В много областни градове, в които управляваха и тогава спечелиха надпреварата безапелационно, на представителите им предстои да се явят на поправителен
изпит. Вероятността да не го издържат на
3 ноември е голяма. Показателна е ситуацията в столицата. Йорданка Фандъкова губи
около 100 хил. гласа в сравнение с предходната й битка за София. При това категоричните й поддръжници главно са в ромските махали. Във повечето райони на огромния пренаселен град хората ще се явят повторно пред
урните. Желанието да се променят нещата е
видимо. Страхът отстъпва пред чувството,
че от теб зависи съдбата на семейството ти
и на населеното място, в което живееш. Възмущението, че не се изпълняват предизборни ангажименти, че общите пари потъват
в джобовете на фирмаджии, приближени до
властта, че качеството на услугите е хем лошо, хем скъпо, избуява. Пропукването е факт.
дали на втория тур мобилизираната под
строй администрация, корпоративният вот
на принудените от своите шефове в предприятията на олигарсите, на партийците, получаващи големи парчета от държавната баница, роднините и близките им ще са повече
от ядосаните граждани, след броени дни ще
се разбере.
Пенсионери, ако сте недоволни от досегашния кмет и незавидната си съдба, не чакайте
да получите промяната наготово! Борете се
за нея с бюлетина! това е законният начин…
„П”

Главният редактор Петьо дафинкичев отговаря на въпроси на присъстващите
Посещавали сме десетки пенсионерски
ли сме обсъждали плюсовете и минусите
клубове и организации. В препълнени зана изданието.

на стр. 33

абонамент 2020

Гуна иВаноВа:

Õðàíà çà äóøàòà ñòå
âèå, „Ïåíñèîíåðè”!

Приятели, вестник „Пенсионери” е всичко онова,
от което имат нужда възрастните хора, за да се разнообразят, за да се вдъхновят, за да учат, защото човек цял живот се учи. Полезно е четивото, защото служи на истината, а именно
тя, истината, ни води по
онези пътища, които са
праведни и красиви, смислени, поучителни, вдъхновяващи.
на стр. 5

абонирайте се във всички
пощенски станции на
страната. Гарантирайте
си получаването на
любимия вестник у дома.

1 месец 3,50 лв.
2 месеца 6,30 лв.
3 месеца 9,10 лв.
6 месеца 17,50 лв.
12 месеца 35 лв.

КАТАЛОЖЕН №552

2

2

Н

аш читател от
гр. септември
ни пише: ”Абонат съм на вестника
от дълги години. Пред
мен възникна следната
ситуация: Преди време
наследихме с мой братовчед 20 декара лозя
и селска къща. Лозята
сме ги дали под аренда и получаваме доходи от тях. Къщата е
почти запустяла, непродаваема, а и плащаме данъци, такса смет
и др. разходи. Може ли
да се откажа от тази къща и държавата
да не ме търси за данъци и такси, които
се затруднявам да плащам?”
Въпросът на читателя навярно възниква и
при други граждани, затова ще се спра на него.
В предишен брой на
в-к „Пенсионери” подчертахме, че за да има
отказ от наследство, наследството трябва да се
приеме. Сега, след като
сме разгледали въпроса
с приемане на наследството, ще се спрем и на
въпроса как да се откажем от откритото и прието наследство. Основното качество, което лицето трябва да притежава при отказа от наслед-

Законът
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отГоВаря адВокат кръСтан ВЛадимироВ – СоФиЙСка адВокатСка коЛеГия

как да се откажа от наследство
ство, това е то да има
качеството на наследник, който да е приел
наследството по посочените от закона начини - изрично, мълчаливо или по опис. За тях
стана дума при приемане на наследството
в предишния брой. Тук
ще подчертая, че отказ
от наследство може да
извърши само пълнолетно лице (навършило 18 години и не страдащо от психически заболявания, които да го
правят недееспособно).
Мотивите за отказ от
наследството могат да
бъдат най-различни.
Основният мотив за
отказа от наследство
това са обстоятелствата, свързани със съдържанието на самото
наследство. Както посочих, наследството е
съвкупност от права и
задължения, които наследодателят е оставил
след смъртта си. Или казано по друг начин, това е съвкупността от активи и пасиви на наследодателя. Когато пасивите (кредити, дългове
и др.) надхвърлят акти-

вите (оставените от наследодателя имоти, влогове и т. н.) обикновено
наследниците пристъпват към отказ от наследство. Това означава, че
те или някой от
тях не прие м а т
дълговете

на
наследодателя си за
свои, но също
така не приемат и активите му. С една дума,
„не ти щем наследството, което ще ми донесе
повече задължения, отколкото ползи”.
Отказът от наследство обаче важи за цялото наследство. Не може да се откажем от земите, които е притежавал наследодателят ни,
а да приемем апартамента му.
Невъзможно е също
така да се откажем от

наследство, което вече
сме приели. След като
веднъж сме се отказали от наследство, то няма начин след време да
променим мнението си
и да

реш и м ,
че вече искаме да сме наследници.
Законът за наследството не определя срок за
извършване на отказ
от наследството. Но ще
подчертая, че до отказ
от наследство се пристъпва едва тогава, когато наследниците са
се запознали със състоянието на наследството
и са си отговорили на
въпроса дали имат интерес от това правно
действие. Най-често от-

казите от наследство се
използват от наследниците, когато наследодателят е взел големи кредити, които е обезпечил
с ипотека. Тогава дългът
надхвърля стойността
на ипотекирания апартамент и наследникът,
за да не връща дълга
по ипотеката, прави отказ от наследство и банката не може да си събере парите по кредита от наследника.
За да се получи отказ от наследство, е необходимо да се снабдим със следните документи: удостоверение
за наследници, преписизвлечение от акта за
смърт на наследодателя, заявление и заверката му от нотариус до
съответния Районен
съд по последното местожителство на нашия
наследодател, към което прилагаме удостоверението за наследници
и преписа-извлечение
от акта за смърт, както
и документ за внесена
държавна такса (20 лева за вписване на отказа, както и 5 лева за препис от удостоверението

за отказ). Съдът, след като разгледа заявлението ви, вписва отказа от
наследство в специална
за целта книга.
Сега се връщам на
конкретния казус на
читателя. След като сте
приели наследството,
вие сте го приели изцяло. Затова, ако искате да направите отказ от
наследство, то ще загубите всички имоти, защото, както посочихме,
наследството е съвкупност от права и задължения, тоест от пасиви
и активи. Не може да се
откажете от имотите, които нямат стойност и ви
носят дългове, а да оставите за себе си имотите,
които ви носят приходи.
Ще ви препоръчам къщата, която не ползвате, да я продадете и така
ще се отървете от имота, който тежи на семейния ви бюджет.
Искам да отбележа,
че разгледаните въпроси, свързани с приемането на наследството, с
отказа на наследството, са правни действия
със сериозни имуществени последици. Затова
ще си позволя да препоръчам - преди да се
пристъпи към тях, е добре да потърсите правна помощ.

актриса
Не достигат кадри Вдъхновяваща
на 102 години

В условията на недостиг на кадри са мобилизирани усилията на Агенцията по заетостта за активиране и регистрация в бюрата по труда на хора в пенсионна възраст. За
периода януари-август т.г. общо 1486 регистрирани, придобили право на пенсия, са
постъпили на работа със съдействието на
трудовите посредници. Това съобщи министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков. По данни от наблюдението
на работната сила през второто тримесечие на тази година заетите на възраст 65 и
повече години са 97 700. Коефициентът на
заетост за тази група е 6,6 процента, като
ръстът в сравнение с второто тримесечие
на 2018 г. е 1,3 процентни пункта, посочи
Бисер Петков.
Средно за ЕС равнището на заетост на
хората над 65 години е около 6 процента.
В Закона за насърчаване на заетостта са

регламентирани посредническите услуги,
които подпомагат пенсионерите да си намерят работа. Хората, придобили право на
пенсия, могат да се регистрират в бюрата
по труда и да ползват информация за свободни работни места, посредничество по
информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане.
Наблюденията на експертите в Агенцията по заетостта показват, че все по-често
решаващи за избора на работодателя са
доказаните умения на кандидатите - както професионални, така и личностни, каза
министър Бисер Петков.
Ангажираността, отговорността, дисциплината, навиците за труд се оценяват положително от работодателите, подчерта
Петков и допълни, че все по-често работодателите приемат представените им профили на хора в пенсионна възраст.

оливия Хавиланд е една от най-популярните актриси в златните години на
Холивуд.
Спечелила е 2
награди
„Оскар“
и може
би я познавате
от ролята й на
Мелани
Хамилтън в „отнесени от
вихъра“ – точно тази роля
я превръща в звезда. Оливия
е първата жена, председател
на журито на Филмовия фес-

тивал в Кан. Тя казва, че чете
много, въпреки че зрението
й е лошо, често дава интер-

вюта и отговаря на имейли.
Смята, че най-важните неща
в живота са любовта, смехът
и това да учиш нови и нови
неща всеки ден.

Средният
Ñреùа с ïредстаâители íа ïеíсиоíерски орãаíиçаöии
Управителят на Нацио- страдалите. Тези организа- вече пенсии, както и за оси- 2020 г., което би било 6,6
осигурителен налния
осигурителен ин- ции солидарно представи- гуряване на източници за процента при сегашните
ститут (НОИ) Ивайло Ива- ха пред специалистите от повишаване на приходите допускания за стойностидоход за август нов и експертен екип на ин- НОИ пакет от идеи за пре- във пенсионните фондове те на инфлацията и нарасе срещна държав- стването на средния осие 972,20 лева ститута
на с представиното об- гурителен доход за странатели на Нациощ е с т в е н о та за предходната година.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на
средния осигурителен доход за
страната за месец август 2019 г. е
972,20 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1.9.2018
г. до 31.8.2019 г. е 953,27 лв.
Определеният средномесечен
осигурителен доход за страната
за посочения период служи при
изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през септември 2019 г. съгласно чл.70, ал. 3 от
Кодекса за социално осигуряване.

налния комитет
по проблемите
на възрастните хора, който
обединява Съюз на пенсионерите 2004 – обединени, Българска асоциация на пенсионерите – обединени, Национална инициатива „Социална солидарност“, Съюз
на офицерите и сержантите от запаса, Съюз на военноинвалидите и военнопо-

изчисляване на пенсиите, съпроводено с преразглеждане на минималната
пенсия за изслужено време и възраст и на прилагания максимален размер за
получаваните една или по-

осигуряване.
От своя
с т р а на Ивайло Иванов
разясни хода на актуалната бюджетна процедура и стъпките за предвиденото осъвременяване на
пенсиите по т. нар. „швейцарско правило“ от 1 юли

„Мнозина смятат, че е необходимо повишаване на
пенсиите по пътя на преизчислението им, но на каква база това може да стане е въпрос на финансови
разчети и възможности на
бюджета“, обобщи Иванов,
като се ангажира анализите и изчисленията на НОИ
по темата да бъдат на разположение на пенсионерските организации.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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Топлото и светлото няма да
поскъпват до края на годината

30 на сто от цената на битовия ток
през 2020 година ще
се определя от цената на електричеството на свободния пазар, съобщи председателят на КЕВР Иван
Иванов.
Това обаче е решение, което ще вземем
от 1 юли следващата
година, уточни той.
Преди това КЕВР

ще направи предложение на депутати-

те от Комисията по
енергетика в Народ-

ното събрание да бъдат приети промени
в Закона за енергетиката, където да бъде описана схемата на
либерализация на цената на битовия ток.
„Искаме не чрез
наш подзаконов акт,
а чрез закон да се определи крайната дата
на пълната либерализация и начинът, по
който това ще бъде

извършено“, обясни
Иван Иванов.
Проектосхемата
предвижда три стъпки – 30% свободна цена в микса през 2020
г. , 60 % през 2021
и пълна либерализация през 2022 година.
До края на годината
цените на тока и парното остават без промяна, тъй като влязлото в сила поевтиняване на природния
газ е минимално, каза още председателят
на КЕВР.

Вдигат спекулативно След 30 години всеки
цените

Цената на свинското
се надува спекулативно
у нас, заяви Владимир
Иванов, председател на
Държавната комисия по
стоковите борси и тържища. Докато на между-

народните борси цената
се срива до 1,44 долара за килограм, у нас тя
стига 8,50 лева за кг на
едро. Така на практика
вносното месо пристига
с цена 5,50-6,50 лева за
килограм, а от разликата
печелят фирмите вносители, обясни той.
По думите му те се
възползват от паниката,
която се създаде заради африканската чума по
свинете, и поддържат изкуствено високи цени на
свинското месо в България. Основните количества идват от Белгия, Холандия и Франция, посочи председателят на държавната комисия. От го-

дини българското производство не стига и се
налага внос на свинско,
както за консумация, така и за месопреработвателните предприятия, категоричен беше той.
Иванов сподели и за
предизборно
поскъпване на
храните. "Анализи от
предишни години, като
например през
2 0 1 4 ,
както и сега през май
- когато бяха евроизборите, показват, че точно по време на избори се наблюдава пик на
цените нагоре. Сега се
получи същото. В края
на септември имаше леко повишение, сега леко
намаление.
Според него причината е психологическа, защото пазарни фактори,
които да обуславят поскъпването на храните,
няма. Реколтите са добри, има силна конкурентна среда на пазара,
няма как да има резки
изменения в ценовите
равнища, посочи председателят на ДКСБТ.

десети българин - над 80 г.

Всеки десети българин през
2050 г. ще бъде на възраст над 80
години, сочи прогноза на учените
от Българската академия на науките. Според тях след 10 години хората, духнали 80 свещички на тортата, ще съставляват около 7% от
населението у нас. Така впоследствие само за две десетилетия българите над 80 години ще се увеличат с 3%.
Учените посочват като най-голям проблем застаряването на нацията. Те използват данни на Евростат за броя на родените деца,
според които за четвърт век новородените българчета ще бъдат
с 14 000 по-малко. През 2015 г.
те са били близо 66 хиляди, но
очакванията за
след 20 години
са за под 52 хиляди. Изследователите от БАН
обаче не смятат,
че страната ни
може да се изпари от картата на
света:
„Тезата,
че
България ще изчезне, не може да бъде актуална.
Не може да бъде и адекватна по
някакъв начин, защото има много тенденции, много процеси, които взаимно се допълват, и има
начин да се преодолеят. Но трябва политическа воля и политики за това”, коментира проф. Антоанета Христова от Института за изследване на населението

и човека към БАН, пред „Нова”.
Осигуряването на здравни и социални услуги на възрастните хора е друга от сферите, които трябва да се подобрят, за да се гарантира по-добро качество на живот,
смята доц. Стоянка Черкезова от
БАН. Тя обясни, че в момента има
мобилни услуги на лекари, които
минават през селата и правят прегледи или носят лекарства. Имало и различни социални услуги.
Те обаче се осигуряват от различни специалисти. „Ако тези услуги
се обединят и се предоставят от
екип специалисти, които пътуват
от място на място, това би било добро икономическо решение. Цената
за осигуряване на услугите ще е много по-ниска“,
смята
доц.
Черкезова. В
момента социалните и
здравните услуги за възрастни се финансират от
държавния
бюджет и по оперативни програми. Според доц. Черкезова трябва
да се създаде фонд за дългосрочни грижи, в който всеки гражданин
да инвестира. „Така всеки в края на
живота си, когато изпадне в риск
и е болен и няма кой да се грижи
за него, ще може да получи тази
грижа от публичните политики“,
обясни още тя.

1 494 883 нашенци ca ce ocигурявaли нa минимумa
Бългaритe, кoитo
взимaт мeceчнa зaплaтa
oт 9000 лв. или пoвeчe,
ca 192 985, или тoвa ca
мaлкo нaд 6% oт вcички рaбoтeщи. Зa гoдинa
тe взимaт нaд 108 000
лв. възнaгрaждeниe.
Тoвa пoкaзвaт дaнни
нa финaнcoвoтo миниcтeрcтвo, изнeceни
oт рecoрния миниcтър
Влaдиcлaв Гoрaнoв.
Oтгoвoритe
нa
Гoрaнoв идвaт нa
фoнa нa прeдcтoящoтo
oбcъждaнe и приeмaнe
нa бюджeтa зa 2020 г.
Oт тях cтaвa яcнo, чe

прeз 2018 г. нaчиcлeният дaнък нa тeзи 6%
e кoлocaлнaтa cумa oт
962,8 млн. лв., кoйтo e
нaй-виcoкият в групaтa.
Нa втoрo мяcтo пo нaчиcлeни дaнъци ca
грaждaнитe c гoдишнa
зaплaтa мeжду 12 000
и 24 000 лв. При тях
удържaнитe cуми ca
703,6 млн. лв. Cлeд
тях ce нaрeждaт тeзи
c гoдишнo възнaгрaждeниe мeжду 6720 и
12 000 лв. (нaчиcлeн
дaнък 552,1 млн. лв.),
a чeтвъртa e групaтa
ocигурeни нa минимaл-

нa зaплaтa, или 560 лв.
мeceчнo възнaгрaждeниe. Oт тях ca cъбрaни дaнъци нa cтoйнocт
515,5 млн. лв. Дaннитe нa финaнcoвoтo миниcтeрcтвo coчaт oщe,
чe 1 494 883 бългaри ca
ce ocигурявaли нa минимумa. Тeхният брoй
e нaй-гoлям в групaтa,
cлeдвaн oт тoзи c дoхoди дo 12 000 лв. (642 161
души), или дo 24 000
лв. (477 431 души). Oт
пo-бoгaтитe бългaри 3
189 ca нa възрacт дo 26
гoдини, кaтo тяхнaтa
групa e втoрaтa нaй-
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проблеми

мaлoбрoйнa cлeд тaзи
нa хoрaтa cъc зaплaтa
мeжду 72 хил. и 108 хил.
лв. Зaмoжнитe млaдeжи
ca плaтили 10,8 млн.
лв. дaнъци. Нaй-гoлям
e брoят нa млaдeжитe
c минимaлнa рaбoтнa
зaплaтa – 209 205, плaтили 55,5 млн. лв. дaнъци. Хoрaтa нa възрacт мeжду 26-35 гoдини c мeceчни дoхoди oт
9000 лв. нa мeceц или
пoвeчe, ca 20 788. Тe ca
зaплaтили 81,8 млн. лв.
дaнъци.
Пo-възрacтнитe c
560 лв. възнaгрaждe-

ниe ca цeли 245 762
души, кaтo нa тях ca
нaчиcлeни 84,6 млн.
лв. дaнъци. Дaннитe
зa юли 2018 г. пoкaзвaт, чe eдвa 75 души
нa възрacт дo 26 гoдини ca пoлучaвaли 9000
лв. нa мeceц, кaтo изплaтeнитe дaнъци ca
140 млн. лв.
Бoгaтaшитe мeжду
26-35 гoдини ca били
899 души прeз ceдмия
мeceц. Нaчиcлeният
дaнък при тях e 1,6
млн. лв. Дeклaрирaнитe дoхoди oт дивидeнти и ликвидaциoнни дялoвe в пoлзa нa
физичecки лицa ca
5,6 млрд. лв.

бисер
Ще дойде време,
когато умните ще
мълчат, глупаците ще
говорят, а разсипниците ще забогатеят.
Иво Андрич

кРАТКИ
ВЕСТИ
Смяна
на времето

Жан-Клод Юнкер
искаше да захвърли
на боклука смяната на
времето, но чакането
това да се случи продължава.
Издирват
длъжници

Колекторски фирми търсят 570 хиляди длъжници у нас.
Общата сума, която те
дължат, е в размер на
464,3 милиона лева.
Машинисти
напускат БДЖ

32-ма локомотивни машинисти са напуснали БДЖ от началото на годината.
Те се оплакват от
ниското заплащане,
натрупания извънреден труд и недостига
на локомотиви.
Заради това се
стигна и до промяна в разписанието на
влаковете.
Задава се буря
в икономиката

МВФ прогнозира
за тази и за идната
година забавяне на
растежа на икономиката. Засега икономическият спад е найосезателен в промишлеността, но напълно вероятно е,
ако несигурността
продължи да доминира, спадът да обхване и потреблението, заяви шефката
на Фонда Кристалина Георгиева.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Местни
коментираме

Исторически триумф
на опозицията в Унгария
Унгарската опозиция спечели кметските избори на 13 октомври в столицата Будапеща, с
което нанесе тежък удар на премиера Виктор
Орбан. Това е първата значителна победа на
опозицията срещу водения от Орбан консервативен унгарски граждански съюз (Фидес).
44-годишният кандидат на левицата Гергели Карашони, който досега бе районен кмет в
столицата, победи действащия кмет - 71-годишния Ищван Тарлош, който управлява Будапеща
от 2010 г., откакто Орбан дойде на власт в Унгария. Той обаче остава в политиката като съветник на премиера.
Карашони сравни победата си с тази на кмета на Истанбул, спечелил през март срещу кандидата на президента Реджеп Ердоган, и то за
втори път. Говорейки пред симпатизанти веднага след обявяване на резултатите, левият политик заяви: „Бих искал да поставя отношенията
между Будапеща и правителството в нова перспектива. Ние сме готови не за война, а за съвместно изграждане. Будапеща ще бъде зелена
и независима, ще я върнем в Европа.”
Опозиционните партии от целия политически
спектър обединиха сили и потенциално отказвайки на дясната управляваща партия „Фидес”
пълна победа за пръв път от близо десетилетие. Откакто Орбан дойде на власт през 2010 г.,
той промени изборните правила, като направи
изключително трудно за опозиционните партии
да се състезават самостоятелно срещу „Фидес”.
Управляващите и Орбан побеждаваха 7 пъти
поред на национални, местни и европейски избори през последните 9 години.

Опозицията спечели местните избори и в други големи градове като Мишколц, Сегед, Печ,
Дунайварош, Егер, Сомвбатхей, Татабаня – общо в 10 от 23, където настоящите кметове на
„Фидес” загубиха. За управляващите останаха
кметските места на Дебрецен, Гьор и Кешкемет. Орбан се надяваше, че неговата партия ще
спечели кметската надпревара в над половината от градовете с над 5000 души.
Победата на опозицията е значителна, защото
до изборите те имаха кметове само в 4 от 23-те
големи градове и в 6 от 23-те столични района.
Повече от 8 милиона души имаха право на
глас за над 3000 кметове и повече от 17 000
членове на местната власт. Като избирателната
активност бе над 50%, една от най-високите за
участие в местни избори след завръщането на
Унгария към демокрация през 1990 г.
Фидес” остава сега популярна, предимно в
селските райони. Но като се има предвид внушителното мнозинство в парламента, е възможно да запази централната власт до следващите парламентарни избори през 2022 г. Партията на Орбан разчита на добре представящата се икономика, яростната антиимигрантска
реторика и бързо повишаване на бюджетните заплати.
Карашони обаче е убеден, че ако либералите, зелените, социалистите и консерваторите,
излезли на местните избори в единен фронт
срещу „Фидес”, ще победят и на парламентарните, с което ще настъпи желаната от милиони
унгарци промяна.
Затова общинските избори се разглеждат като тест за новата стратегия на опозицията да
се обедини зад един-единствен кандидат срещу „Фидес”.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Стори го в изключително изгоден за управниците момент – четири дни
преди местните избори.
Слугинските медии подхванаха темата – ура, съдебната система и борбата с организираната престъпност вече няма да са
препятствия за влизането
в Шенгенското пространство. Поправили сме се!
Реформирани са магистратите. Справедливостта
и преборената корупция
шестват из многострадалната ни земя. Усещането,
че не е така, е измамно.
Рейтингът от 8 на сто на
прокуратурата е нормален – никой не обича обвинителите. Твърденията,
че влезеш ли в съда, само
с пари може да се оправиш, че колкото по-голямо е нарушението ти, толкова по-тлъста ще е сумата, дадена чрез хитър адвокат на когото трябва,
са приказки на опозицията. Тя не се радва на нито един успех. Злорадства,
поставя неудобни въпроси, както в случая: предложението на комисията одобрено ли е от съвета, от Европарламента?
И не е ли рано да се бие
тъпан? Не се ли поставя
страната под още по-сериозно наблюдение след
назначаването на румънката Кьовеши за прокурор на Евросъюза? Апропо, Борисов проля крокодилски сълзи за северната ни съседка. Ние сме се
откачили от мониторинга, а колегите – не. Сякаш
не е очаквал подобно развитие. В Букурещ два мандата управляваха левите.
Брюксел при досегашното пълно подчинение на
десницата постоянно ги
атакува. Накрая допринесе за вота на недоверие към кабинета. Как да
се признае, че постигнатият наш съмнителен успех е заради безпринципното приятелство с влиятелни фактори в Европа.
Най-висшият съдия Лозан
Панов по повод на това бе
лаконичен:

РЕШЕНИЕТО Е
ПОЛИТИЧЕСКО

и не отговаря на действителността. Ще добавим, че
както набързо ни приеха
в западното обединение
преди 12 години, за да ни
„избавят” от руско влияние, така и сега снемат мониторинга. Нещо като подарък за послушание.
Допускаме, че Бойко
доста усилия е положил
да го съжалят след отказа да започне подготвителния период за приемането на Северна Македония и Албания в ЕС.
Този удар по авторитета
на самоназначилия се за
лидер на региона накърни дълбоко самолюбието
му. Нескопосаният договор със Заев е причина самият вицепремиер Каракачанов да не страда заради неуспеха на операцията. Разногласията по

избори 2019

историческите проблеми
се задълбочават. Оставката на управниците в Скопие може да обърне палачинката и на тяхно място
да дойдат националистите, с които диалогът е труден. Членството в НАТО с
нищо не променя враждебността към нас. Изследванията на общественото мнение показват,
че „бракята”, потомци на
Гоце Делчев и Яне Сандански, не се гордеят със саможертвата им в борбата за присъединяване на
изконно българска територия към майката родина. Изписването на вежди
май ще доведе до вадене
на очи. Гърците типично
по византийски си изплетоха кошницата. Пишман
политиците ни пак сгазиха лука.
Опитът да се стоплят

пръкнала от компанията
на Иво Прокопиев и Росен
Плевнелиев, се завърна
от Червения площад жива и здрава. Побърза да
се похвали, че ще е начело на новосформиран
съвет, изпълняващ функциите на нещо като евентуално отменената експертна комисия за мониторинг. Циркът отново е
уникален – управниците
сами ще се наблюдават и
оценяват по въпроси като
независима съдебна система, корупция и т. н.!

бедността – поголовна!
Най-страшното е, че прогониха младите и обезкръвиха бъдещето на родината. Последни изследвания на ООН показват,
че до средата на този век
ще сме под 5 млн., като
българите ще са половината от тях… Обезлюдяват цели региони. Никакви мерки не се предприемат срещу демографската катастрофа. Основните
параметри за добре свършена работа от правителствата са раждаемостта и
смъртността. ПърволациИЗБОРДЖИЙСКИЯТ
те, прекрачили прага на
ЩАБ
школата на 15 септември,
заменил Цветан Цвета- са около 60 хил. През 1989
нов, е усетил, че е невъз- г. те бяха точно два пъможно да се повторят ти повече. Без война сме
резултатите от предиш- загубили 2 млн. души за
ни местни избори, че ще периода на „демократичсе стигне до балотажи в ния преход”. Няма как да
знакови градове и канди- просперира държава при
подобна ситуация. Няма
как да се развива икономика при отсъствие на
работна сила.
датите им за кметове, боРано е да правим раврещи се за втори, трети и носметка на съотношенит. н. мандат, са допускали ето на силите, показано
грешки и провали. Иначе на местните избори, коиедва ли щяха да плани- то, макар и доста по-разрат бонусите от Брюксел лични от парламентарнии Кремъл. Друг е въпро- те, са си чиста проба посът как възприема елек- литически. Положителноторатът „добрите новини” то е, че в дискусиите и спо- като плюсове или изтър- ровете на опонентите се
кани номера. Свидетели очерта ясно тенденция за
сме били на какви ли не нетърпимост към диктата
„стратегически” пируети. на централната власт, лиПриказки за инвестиции, шаването на провинцияизлишъци в бюджета, ико- та от финансов ресурс, за
номически възход, вдига- да бъде манипулирана и
не на доходите и пр. Не им държана в подчинение.
вярваме. Те не се отразя- Пробивите дават добри
ват на материалното със- резултати. Те ще доведат
тояние, особено на въз- до връщане управлениерастните хора.
то на комуналните услуги,
Вдигат шум до Бога, че ремонтите, сметосъбирапенсиите в средата на ид- нето, снегопочистването и
ната година ще бъдат уве- т. н. в ръцете на общините
личени с 6,7 на сто – неве- и е крачка в положителна
роятно постижение! Пре- посока в интерес на хорамълчава се, че този „скок” та. Ограничаването на възозначава 3,35 стотни на можностите за злоупотрегодишна база при инфла- би чрез свои фирми и подция повече от 5%. Дори ставени лица – също. Там,
не се изравнява с нарас- където ГЕРБ успя, е в слуналите разходи.
чаите, когато личностниНадеждата е, че след те качества на кандидатиурока, получен на пър- те за кметове са на висовия тур, гербаджиите ще та – не всички от членоотрезнеят, ще престанат вете на тази партия са алда се възприемат за неза- чни некадърници и маскаменими и вечни. Ще проу- ри. За съжаление купенимеят, че не обединяват, а ят административен и корразделят нацията. И не са поративен вот продължанищо друго освен части- ва да е факт. Важното е, че
ца от историята на прехо- пробуждането е в ход. Алда. Не придвижиха стра- тернативата е ясна: левината и с йота напред от те, либерални и центристпоследното място по зна- ки сили се обединяват. Такови показатели в ЕС. Ко- ка заедно ще могат да прорупцията е повсеместна, менят съдбините ни. Дано
съдебната система – не- вторият тур не опровергае
реформирана и зависима, подобен извод!
Уважаеми читателю, ще отмине суматохата
около поредното „преброяване”. Време е да помислиш за абонамент за „Пенсионери – За вашето
здраве”. През ноември е последната възможност
да си гарантираш получаването на нашия-твой
вестник в дома. Това е знак на доверие, изключително важен за екипа. Силата ни е в симпатиите
на читателите и в тяхната подкрепа. Но абонатите са приятелите за дълъг път. Ако е трудно
да отделиш пари за годишен абонамент, избери
срок, отговарящ на възможностите ти. Разсроченото плащане е вариант и показва отношение. Разчитаме на теб! Когато си до нас и усещаме рамото ти, битката за истината е още понепримирима.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Тенденция
отношенията с Русия са
нещо като посипване на
пепел върху главите на
онези, дето дадоха мило
и драго да го няма „Южен
поток”, „гьол” в Белене да
погълне над 3 млрд. лв. и
да се протака до безкрайност дострояването на
втората АЕЦ, без която
по признанието на самия
всевластен господар Борисов ще закъсаме с тока
след затварянето на „Козлодуй”. От осем години за
пръв път наш външен министър се осмели да посети Москва. Отново бе
избран предизборен момент. След

ШПИОНСКИЯ СКАНДАЛ

оказал се спукан балон,
русофилите се разгневиха на управниците. Те
и така не ги обичат кой
знае колко, но да слагаш
белезници на някого за
политически, идеологически, верски и прочее
убеждения, е чиста проба диктатура. Затова Захариева, спретната и притеснена, се ръкостисна с
колегата Лавров. Обърка
срока за приключването на отсечката на газопровода „Турски поток”
с шест месеца. Не схвана иронията на дипломата от световен мащаб
в „грешката” с названието на тръбата от балканска в българска. Няма как
огромен успешен проект
за снабдяването на Южна Европа със синьо гориво, планиран и приет
като „Турски поток”, да се
прекръщава самоволно.
Но бедата е в друго: усеща се, че братушките не
приемат нищо насериозно, договорено с властниците ни. Наясно са, че тях
ги командват от Вашингтон и важните въпроси се
решават с посланика на
САЩ. Така че всичко може
да бъде променено или
замразено.
Г-жа Захариева, за която зли езици твърдят,
че е човек на ДПС, други
ги опровергават, че се е
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Страница
до ГЛаВния редактор

Уважаеми господине,
Неотдавна чух, че министърът на отбраната Красимир Каракачанов щял да въвежда казармата. Как ще стане това, акълът ми не
стига, след като много
от казармените райони са в окаяно състояние. И още по-важното
- младите хора са демотивирани. Немалко от
тях са в чужбина. Едни
учат и повече на се завръщат в страната.
Други са намерили препитание като берачи,
миячи и най-различен
обслужващ персонал.
Армията
ни не е попълнена.
Войници
не достигат.
Няма кандидати
за военните училища. Няма подготвен
резерв. А чл. 59, ал. 1 от
Конституцията на Република България определя: “Защитата на
отечеството е дълг и
чест на всеки български гражданин.“ Това
налага да се реши въпросът за подготовка
на населението за защита на родината. Което би било от значение и при кризисни ситуации (наводнения, земетресения и пожари),
както и при големи производствени аварии. За-

това 40-ото народно събрание
през 2007 г. включи към чл. 59 нова ал 2: “Подготовката
на гражданите за защита на отечеството се
урежда със закон.“ Но досега реално такъв закон няма. Включването
в Закона за резерва на
Въоръжените сили през
2012 г. на военно обучение на учениците от 9
и 10 клас и доброволни
курсове при студентите (чл. 56 и 57) въобще
не решава въпроса. Защото нямало да усвояват оръжието, нямало
да има стрелби, а щели
да се запознават само с
устава на Българската
армия и да слушат лек-

ции за защита на отечеството. И дали и как
се провеждат тези часове, не е известно.
А ние имаме богат
опит отпреди 10 ноември. Първо бяха Народният съюз за спорт и
техника (НССТ), курсовете „Готов за санитарна отбрана” (ГСО),
„Готов за труд и отбрана” (ГТО) и „Противовъздушна и химическа отбрана” (ПВХО). И
по-късно създадената
Организация за съдей-

дъЛГоЛетниЦи

Т

ази баба ме изуми - и с бистър ум, и с
нестихваща енергия. Уникално и респектиращо е да видиш човек на преклонна
възраст, чийто проблем е само слухът.
В дома на Вана Станева Маринова от плевенското село Подем ме посрещнаха с щедра
трапеза, на която имаше кафе с мляко, пръхкави сладки и отрупан с пресни плодове поднос. С широки усмивки и с „Добре дошъл!” ме
чакаха дъщерята на баба Вана и тяхната съседка, отчасти и „виновницата” за това мое
посещение в този изряден дом. Огледах се. В
градината имаше от всичко по много - пресни
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ствие на отбраната
(ОСО). Там младите получаваха солидни знания и умения по стрелково дело. В автомобилните школи се подготвяха шофьори. Не може
да не споменем курсовете по радиотелеграфия и радиолюбителство, морско дело, парашутизъм. Повечето от
нашите въздушни асове
получаваха началната
летателна подготовка в аeроклубовете. Наред със спортно-техническата подготовка
участниците се приучваха на ред и дисциплина. Нямаше ги днешните проституция и наркомания, изнасилвания,
кражби и убийства.
Всичко това e история. ОСО
отдавна
не съществува. Защо
бе ликвидирана тази организация? Къде отидоха
материалните активи за милиони (оръжие, техника, сгради и т. н.)? Кой
се облагодетелства от
тях? Ще се разбере ли
това някога?
Очевидно задължителна военна подготовка е необходима. Как
ще стане това, трябва
да решат управляващите ни политици. Нужно
е обаче да се потърсят
и други форми за подготовка на младите хора
и населението за защита на родината.
инж. гутьо
сиМЕоноВ

на читателя

5

благодарим ви, господин дафинкичев!

В истински празник в
Културен клуб на пенсионера – гр. Троян, се
превърна гостуването на главния редактор на в."Пенсионери"
г-н Петьо Дафинкичев
при нас по случай Деня на възрастните хора.
След като разгледа нашия град заедно с кмета
г-жа Донка Михайлова,
гостът бе впечатлен от
направеното през последните години и найвече от усмихнатите хора, които се поздравя-

ват, от майките с деца
по площада и възрастните хора, насядали по
пейките да се радват на
хубавото време.
В клуба го очакваха
с нетърпение, защото
до този момент не беше идвал журналист, и
то главен редактор на
най-четения пенсионерски вестник. От неговото обръщение разбрахме колко добре е
запознат с нашите проблеми.
Г-н Дафинкичев от-

дели достойно място
на събора надпяване
"Беклеме". Всяка година желаещите да участват в него са все повече. Два дни красивият
Троянски балкан се огласяше от нашите, българските песни.
Накрая отново благодарим на г-н Дафинкичев, че ни зарадва и
успя да повдигне духа
на членовете на нашия
клуб.
Хризантема
лЮБЕноВа, троян

Õðàíà çà äóøàòà ñòå âèå, „Ïåíñèîíåðè”!
От стр. 1
Хубаво би било да подновите своя
абонамент, приятели, за да продължите да се оповавате на истината.
Вестникът е чудесен, защото дава
храна за душата, а това е важно, за да
се съхрани тя, да се извисява. Щастлива съм, че ме харесвате, скъпи
почитатели на фолклора, заповядайте, идвайте на концертите ми,

за да съхраняваме българщината,
да се забавляваме заедно.
Обичам ви и усещам вашата любов, признателна съм ви за обичта
и доверието ви, от сърце! Щастлива съм и че съм ваша приятелка,
скъпи „Пенсионери”! Бъдете благословени!
Фолклорната певица
гуна иВаноВа

95 години достоен живот
подправки, домати, краставици, чушки и чушлета. За присъствието на овошките и цветята
думи нямам - красота, голяма. Из цялата тази
благодат не видях и стрък тревичка, което ще
рече, че нечии ръце не се спират. Ето я и нея баба Вана, най-възрастната жена в Подем, иде
от кокошарника. Питам я къде е ходила, а тя
недоволно ми казва, че днес взела само три
яйца, а свикнала да са повече. Седна при нас
на специално отреденото място на масата и
разговорът потръгна с лекота. Родена е на 6
май 1924 година. Омъжила се още на 16 г. за
Кръстю (Кицо) от същото село през далечната 1940-а. Кицо, вече споминал се, учил в селскостопански техникум, работил като тракторист и комбайнер в тогавашното ТКЗС. През
свободното си време бил барабанист в „Стара музика” в Подем. През 1948-а им се ражда
дъщеря - Илийка.
Баба Вана останала без майка, когато била много малка. Детството й било тежко. За да
припечелва и тя по нещичко, не се замислила
особено и станала помощник-комбайнер при
съпруга си. Не минало много, отворила се възможност и тя започнала да се труди в лозарската бригада, където се и пенсионирала. Тази
жена, макар и на 95 г., не оставя за дълго мотиката да си почива. „Само ‘дето не спи с нея”,
коментират дъщеря й и приятелката съседка и
добавят: „Имаш най-голямото доказателство, че

на 95 години си постигнала най-важните си
цели, а това сме всички ние - твоите роднини и приятели, които те обичат и ти благодарят за всичко. Желаем ти здраве и щастливи
дни поне до следващия юбилей!”
Питам баба Вана има ли някакви болежки, но
тя категорично заяви, че сериозни няма. Допълни и че се храни с всички вкусотии, приготвени от грижовната й дъщеря Илийка. Понякога си пийва по малко биричка. Баба Вана
има една внучка - Красимира, която е омъжена и живее в София, но често навестява дълголетната си баба. Правнучката Сантина пък
е студентка. Питам я мечтае ли още, а тя ми
казва „Не!”. Сега я крепи любовта на близките й, които са около нея. Понякога, макар и
в пек, тя хваща малката си торбичка и отива
до магазина (през стръмен баир), за да купи
хляб и да получи още пожелания за здраве и
спокойни старини от съселяните си.
Желаем ти още дълги години здраве, да
имаш сили и воля да поддържаш живота си
пълноценен и всеки хубав миг да ти носи още
надежди!
Нека нищо не те плаши, а всеки ден за теб
да бъде щастлив! Давай смело напред със същия несломим дух!
ивайло илиЕВ

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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Радости и болки
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Подадена ръка

По-добре сама,
отколкото
с алкохолик

Здравейте, трогнах се от съдбата на Даря Николова от Пловдив, чието писмо поместихте в
бр. 40 на вестника под името
„Моля ви, помогнете ми!” В него тя разказва за разбития си
живот поради лошо отношение
на баща й към нейния съпруг, в
резултат на което са се развели. След много години се срещат и заживяват заедно, но той
е станал алкохолик и се разделят отново.
Драга Даря,
Моят живот е подобен на вашия. Съпругът ми също беше
алкохолик и няколко пъти се
събирахме и разделяхме заради този проблем. Искам да ви
кажа мнението си, че с алкохолик не може да се живее. По-доСъвети

бре да бъдете сама,
отколкото
с него. Не
пишете на
колко години сте,
но ви съветвам да
си потърсите друг
човек. Има
много хора, които
на късни
години са останали сами по една или друга причина. Аз избрах
този вариант. Известно време
живях при дъщеря ми, но усещах, че не съм им нужна за друго, освен да гледам внучето. В
един момент срещнах подходящ мъж и вече от пет години
сме заедно. Чувствам се добре.
Мислим в една посока, той е добър и ме уважава. Щастлива съм
с него.
Другият вариант е да осмислите живота си по нов начин. Да
си намерите хоби, на което да се
отдадете, да се срещате с приятелки, да ходите на екскурзии и
други подобни занимания. А ако
имате внуци и отделяте време и
за тях, е още по-добре.
Ивана Петрова, Враца

Върна ми вярата в доброто

Драга редакция, пиша ви
по повод на една честна постъпка на млад мъж, който намери дамска раница
с огромна сума пари и важни документи в центъра
на Смолян, откри собственичката и ги върна.
Илия Савов е от Смолян.
В раницата е имало портфейл с над 3000 евро, 1450
лв., дебитни карти и лична
карта. Вещите той намерил до сградата на
пощата в града по
време на зрелищното автомобилно шоу
„Смолян рейс- 2019“.
След като издирил собственичката
чрез фейсбук и медиите, Илия уговорил
да се срещнат пред
сградата на полицията. Пред Областната дирекция на МВР
той върнал на жената крупната сума и
документите в чантата. Няколко пъти я
помолил да ги преброи, но тя категорично отказала.
„Не вярвах, че ще ми
върнат парите. Благодаря
на Илия. Той е достоен човек и ми върна вярата в доброто“, казва жената, която даде на Илия 100 лева.
Той от своя страна споде-

ли, че веднага ще ги дари
за благотворителната кауза
на „Смолян рейс“ - за операция на млад мъж, за да
проходи.
Мечтата на Илия е да ремонтира банята в общинското жилище, в което живее, както и да има семейство, за което да се грижи.
Дори и за миг не би си помислил да присвои парите,

ват, както и на други добри
хора.
Това е вторият случай,
в който Илия намира изгубено портмоне. В края на
ноември миналата година
до бившето кино „Дружба“
в Смолян той открил портфейл с 1000 евро и левове,
намерил собственичката, а
тя от своя страна го почерпила с шоколад.

въпреки че много хора му
се чудели защо не ги е задържал за себе си, а ги е
върнал.
30-годишният мъж благодари на община Смолян
за помощта, която му оказ-

Илия е сирак, израснал
в дом. Той не търси благодарности, смята, че е постъпил честно и справедливо
по човешките закони. Хвала за хора като него!
Севда Иванова

Как да бъдем щастливи?

Всички искаме
да имаме щастлив
живот, но понякога нещата просто
не се получават
така, както сме
ги планирали. За
да отпразнувам
остаряването си,
преди време написах тези 45 урока,
на които ме научи животът, казва 90-годишната
американска журналистка Реджина
Брет.
1. Животът често
е нечестен, но въпреки това е хубав.
2. Когато се съмняваш, просто направи следващата
стъпка.
3. Животът е
прекалено кратък,
за да не му се насладиш.
4. Работата ти
няма да се погрижи за теб, когато си
болен. Приятелите и
семейството ти ще го
направят.
5. Не си купувай неща, от които нямаш
нужда.
6. Бъди верен на себе си.
7. Плачи пред някого. Лекува повече,
отколкото да плачеш
сам.
8. Няма проблеми
да се ядосваш на Гос-

под. Той може да го понесе.
9. Пази силите си за
нещата, които имат значение.
10. Когато стане въпрос за шоколад, съпротивлението е просто безсмислено.
11. Примири се с миналото си, за да не разрушиш бъдещето си.
12. Не крий сълзите
си от децата си.

13. Не сравнявай живота
си с този на
другите. Нямаш идея какво е тяхното
пътешествие.
14. Ако една
връзка трябва
да е тайна, ти
не трябва да
участваш в
нея.
15. Всичко може да се
промени само
за един миг.
16. Поеми
си дълбоко
въздух. Успокоява.
17. Освободи се от всичко ненужно.
То те дърпа
назад по много начини.
18. Фразата „Това, което не те убива,
те прави по-силен“ не е
просто клише.
19. Никога не е твърде късно да бъдеш щастлив. Но зависи само от
теб и никой друг.
20. Когато преследваш това, което обичаш,
не приемай „не“ за отговор.
21. Запали си свещ,
сложи си новите дрехи, поглези се. Не чакай
специалния ден. Той е
днес!

22. Подготви се за
всички възможни варианти, пък после да става
каквото ще.
23. Бъди ексцентричен сега.
24. Най-важният полов орган е мозъкът.
25. Никой не управлява щастието ти освен
теб самия.
26. При
всяка лоша ситуация си задавай въпроса: „Това ще бъде ли от
значение
след 5 години?“
27. Винаги избирай Живота.
28. Прощавай, но
не забравяй.
29. Не
е твоя работа какво мислят
другите за
теб.
30. Времето лекува почти всичко. Дай си време.
31. Колкото и да е хубава или лоша дадена
ситуация, тя се променя.
32. Не се взимай твър-

де насериозно.
33. Вярвай в чудеса.
34. Господ те обича
безусловно, а не заради нещо, което си или
не си направил.
35. Прави възможно
най-доброто, което можеш, сега. Не пропилявай живота си.
36. Остаряването изключва алтернативата
да умреш млад, така че

го приеми.
37. Децата ти имат
само едно детство. Не

го забравяй.
38. Това, което наистина има значение
накрая, е, че си обичал.
39. Излизай навън
всеки ден. Чудесата
могат да се появят навсякъде.
40. Ако можехме
да изхвърлим проблемите си на боклука, щяхме да видим, че
има много
по-големи
от нашите.
41. Завистта е
загуба на
време.
Приеми
това, което
имаш сега,
а не от какво може би
би имал
нужда.
42. Найдоброто
предстои.
43. Независимо как
се чувстваш – стани, облечи се и се
покажи на
света.
44. Викай.
45. Животът не
ти се поднася с хубава опаковка и панделка, но все
пак е подарък!

Страницата подготви Соня Вълкова
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Люксембургската
градина

В южната част на Латинския
квартал, близо до Сорбоната и недалеч от Нотр Дам, се намира парижкият шедьовър, свързан с Медичите - Люксембургската градина. Паркът и дворецът са построени специално за майката
на Луи 13 - овдовялата кралица Мария Медичи. Родената в
Италия кралица е искала в своя
френски дом да се чувства така, както у дома си във Флоренция. Затова и нейният дворец тук прилича на деликатен
тоскански замък. Градините са
покрити от широки цветни лехи, като огледала проблясват
множество езера и фонтани, заради които е построен специален водопровод под формата на мост. Но акцентът в планировката на Люксембургската градина е огромен фонтан,
рамкиран от подковообразна
рампа с високи тераси, засадени с пъстри цветя.
Най-романтичният фонтан тук е
създаден
през 1624
г. от великия архитект Соломон де
Брос и носи името
на Медичите. Едва
изградена, Люксембургската градина става много
популярна сред
парижките благородници
през 17
век. След
Великата френска
революция
обаче по
алеите се
разхождали благородните
затворници, защото дворецът бил

превърнат в луксозен затвор.
Когато
през следв а щ и я
18‑и век
градината
била отворена за
широката
общественост, тук
са обичали да се
разхождат
писателите Жан Жак Русо и Дени Дидро. По-късно тук са намерили вдъхновение творците Дьолакроа, Виктор Юго, Балзак, Жорж

Санд, С артр, Хемингуей, Марина
Цветаева, Анна Ахматова, Й осиф
Бродски ...

налният парк в Париж, намиращ
се в западната част на града.
Името на парка означава "разходка с дървета." Това е
един малък свят на спокойствие сред всекидневния шум и суета, зелен коридор в градска среда. От
общо 4-те километра площ
на парка една трета е на
виадукт, висок 20 метра.
Пространството под арките на виадукта е артистично запълнено с художествени галерии и магазини
за художествени предмети,
мебели, музикални инструменти, стъкло, а покривът
им е покрит с буйна растителност. Архитектите признават, че за изграждането
на този парк са взели назаем идеята от вавилонската
царица Семирамида и ней-

Тук има цяла алея със статуи
на европейски кралици и известни жени, където е и двуметровата
Статуя на свободата с автор Фредерико Бартолди. Тази статуя покъсно става прототип на американския гигант в Ню Йорк. Статуи
и паметници на художника Антоан Вато, поетите Шарл Бодлер и
Пол Верлен, писателите Стендал и
Флобер, композитора Жул Масне
бдят над цветните лехи в градината. Сега Люксембургската градина е сред най- известните места
в Париж, а Дворецът на Люксембург в момента е седалището на
френския Сенат.
Променад Плант е най-ориги-

ните Висящи градини. Французите често са новатори в ландшафтния дизайн.
И както Патрик Блан е изобретил вертикалното озеленяване без почва, така общината на
Париж за първи път в историята
финансира железопътните линии
в парка. Влаковете се движат по
виадукта от 19-и век в продължение на 90 години, а движението
им е спряно през 1969 г.
Да, в Париж наистина има още
много какво да се види извън
картата на музеите, театрите и
кабаретата.
Мая КОНСТАНТИНОВА
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Кой изпрати песента „Излел
е Дельо хайдутин“ в Космоса
бийския университет в Ню Йорк пристига в България, за да изучава нашите народни ритми. Пътува
неуморно по събори и фестивали във всички краища на нашата страна.
Разказва как осъзнал, че пред очите му се открива един твърде привлекателен миг от вечността,
една цяла култура и общество с установени ценности и традиции, обречени да бъдат заличени от
индустриализацията и урбанизацията.

И

ма един факт, с който всички българи се
гордеем. Българската народна песен „Излел е Дельо хайдутин“ е включена в златната плоча на американския космически апарат
„Вояджър 2“ като послание от Земята към извънземните цивилизации.
А знаете ли кой е човекът, благодарение на
когото фолклорът ни лети в Космоса?
Той не е българин, а американец. Името му е
Мартин Кейнинг. Неговият принос към запазването и запознаването на света с нашия фолклор е неоспорим.
Посещава 6 пъти България в периода 19671979 г., като записва песни, обичаи, инструментални изпълнения, снима с фотоапарат и 16-милиметрова кинокамера празници, помени, сватби, пейзажи, портрети, носии.

Мартин Кейнинг и България
През 1967 г. младият хореограф и инструктор по фолклорни танци от колежа към Колум-

Затова фотографира и записва на магнетофонни ленти, увековечавайки нетленното творчество
на българското село. Мартин Кейнинг работи и в
съседни балкански държави. Колекцията му от над

4000 фотографии и стотици записи е откупена от
авторитетния институт „Смитсониън”.
Преди повече от петдесет години, по време на
престоя му в Родопите, Мартин Кейнинг среща
младата певица Валя Балканска.
Именно тази среща ще се окаже една от най-съдбовните за нашата история, защото от нея фолклорът ни ще се обезсмърти и буквално - ще достигне до нови измерения.
С ролков магнетофон „Ухер“ в една класна стая
в училище в Смолян Кейнинг записва българската певица в съпровод на двамата гайдари Стефан
Захманов и Лазар Коневски.
Едва ли някой от участниците в записа е предполагал, че от тази малка стая гласът на Валя Балканска и звукът на българските гайди ще полетят в Космоса.
Историята на тази песен показва, че няма невъзможни неща.
Записът от Смолян достига до проф. Карл Сейгън в НАСА и така песента „Излел е Дельо хайдутин“ е избрана за музикалното послание, което
представя човечеството.
С документалните кадри от пътуванията на
американския етнограф Мартин Кейнинг в България и Балканите можем да се запознаем в Националната художествена галерия. Експозицията включва 73 фотографии от 7 балкански държави, най-много от България. Албумът е допълнен от
два аудиодиска с автентичен фолклор.
Сабина Иванова

Първомай - столица на
тракийската народна музика
Първомай за пореден ските си сили на 52-годиш- тист Иво Папазов-Ибряма
път доказа, че е столица- на възраст.
с неговия оркестър „Трата на тракийската народна
Тържествено през три- кия“, който навършва 45
музика и песен. В продъл- те вечери бяха отбеляза- години от създаването си
жение на три дни хиляди ни юбилейните годишни- през 1974 г. За да го слупочитатели на народните ни на инструменталисти- шат, бяха дошли почитатеоркестри се наслаждава- те Митко Димитров, 65 г., ли на народната музика от
ха на музиката, сътворена от Пилашевски оркестър, София, Силистра, Шумен,
от тях. 13 състава от Пло- Хари Асенов, 65 г., от ор- Несебър и Стара Загора и
вдивско, Старозагорско, кестър „Марица“, и Ми- от други селища на страКотел и Елхово си дадо- рослав Маринов, 50 г., от ната. На сцената Ибряма
ха среща на сцената пред оркестър „Лопите“ - Стара се качи с разширен орчиталището и тази година. Загора. Те получиха спе- кестър от 12 изпълните„Празникът се случва за циално изработени юби- ли със солистките Мария
21-ви път и към
Карафенего има голям
зиева и
интерес от страТаня Мана на изпълнитеринова.
ли и любители от
В начацялата страна”лото Иво
казва Иван КараПапазов
славов, предсестори
дател на читалипоклон
щето в града.
п р е д
Музикалната
старите
фиеста беше отмайстокрита с едночари,
от
сова програма
които се
на сливенската
е учил, и
формация „Понподчерката фолк груп“
та, че е
на кавалджиязапочта Панайот Панал мунайотов-Понказикантта, който участската си
ва за първи път
кариена празника в
ра от тоПървомай. С едзи край в
Отбелязването на 45 г. от създаването
номинутно мълпрочута
на оркестър „Тракия“ и награждаването
чание бе почекръчма
на кларнетиста Иво Папазов
тена паметта на
на Скопочиналия в началото на лейни плакети от органи- белевския мост.
септември стилен хасков- заторите.
На сцената до него бяски гъдулар Георги БедеАкцент в тазгодишни- ха акордеонистът Нешко
лев от оркестър „Орион те първомайски празни- Нешев, един от основабенд“. Беделев ни напус- ци беше участието на све- телите на оркестър „Трана в разцвета на творче- товноизвестният кларне- кия“, акордеонистът и пе-

вец Тончо Минков, Васил
и Митко Деневи, Добромир Велев - гъдулка, Костадин Ламбов - саксофон,
и младият кавалджия Ненко Цачев, който заема мястото на големия Матьо Добрев, с който се разделихме тази пролет.
„Матьо никой не може
да го замени, но ние търсихме и намерихме найдостойния негов ученик”,
каза пред многобройната публика Иво Папазов
в представянето на оркестъра. За юбилейната
годишнина на оркестър
„Тракия“ кметът на община Първомай Ангел Папазов му връчи почетния
знак на града.
„Уверен съм, че нашата
сцена е път към сърцата
на много любители и почитатели на народната музика и празникът ни не само ще остане в историята
на града, но и ще продължи да се развива и обогатява”, каза в словото си
кметът на Първомай.
По изчисления на организаторите в този ден
площадът е изпълнил капацитета си между 6-8 хиляди души. По време на
тричасовата програма на
оркестър „Тракия“ Иво
Папазов свири седнал на
стол, поради здравословни проблеми. След участието в Първомай той заминава за Виена, където
ще свири на международен фестивал.
Николай ЧАПАНСКИ

Формация
„Колорит“

С бронзово отличие, плакет, грамота и парична премия се завърнаха от
Балчик танцьорите от Танцова формация „Колорит“ в Караманово. Групата
взе участие в деветото издание на Международния фолклорен фестивал „Море от ритми“. С изпълненията си „колоритките“ спечелиха не само журито,
но и многобройната публика около сцената на централния площад в морския
град. Изпълненията им бяха съпроводени от много и бурни аплодисменти. Танцьорките от долното поречие на Янтра
се представиха в категорията „Обработен фолклор“, като изпълниха две хора
– „Дайчово“ и „Ръка“. „Момичетата се
представиха много добре, независимо
че конкуренцията беше много голяма
и оспорвана. Успяхме да подготвим нетрадиционно представяне на фолклорните ритми“, сподели ръководителката
на групата Румяна Николаева. След успешното си представяне изпълнителките от Караманово успяха да се полюбуват на топлите слънчеви лъчи край морския бряг и да разгледат Ботаническата
градина. Веднага след слизането от сцената ТФ „Колорит“ получи и много покани за участия в български и международни изяви.
Марий ПЕЙЧЕВ
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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свят
Наша радост

Невероятната съдба на Марина Шаляпина Гошенце, момче красиво!

Марина Шаляпина е
средната дъщеря на големия оперен бас Фьодор Шаляпин от брака
му с Мария Петцолд.
През 1906 г., когато започва връзката им, и
двамата са женени. Мария има две деца от предишния си брак. Независимо от това заживяват заедно в Санкт
Петербург, а официално сключват брак чак
през 1927 г. в Париж.
Вече имат три дъщери
- Марфа, Дасия и Марина. Марина е родена на
14 март 1912 г. в Москва.
Още като съвсем малка
я поваля туберкулоза.
Лекарите съветват родителите й
да я изведат на потопъл климат. Това
става една от причините семейство то да се
премести
да живее
във Франция. Установява се
в Париж.
Марина е
на 9 г., когато я записват да
учи балет,
но тежка
травма от
падане проваля мечтата й да стане балерина.
През 1931 г. става победител в конкурса за красота "Мис Русия" в Париж. Френската преса
я обявява за най-кра-

сивата емигрантка във
френската столица. Баща й приема приза за
нещо несериозно и дори закача Марина с шеги от рода: "Е, я ела тук,
Мис Русия, да те целуне грозният ти баща!"
Често на тези шегички
му приглася и близкият
приятел на семейството
Рахманинов, но Марина
носи лек характер и не
им се сърди.
Научава за смъртта
на баща си на път от Рим
за Париж от властите на
самолетната компания,
с която пътува. Показват й вестник с тъжната новина.
Но каква е нейната лична съдба?
След спечелването
на титлата за красота обожателите
й постоянно растат,
но тя избира за свой
съпруг 17
години повъзрастния
от нея италианец Луиджи Фреди - знаменитост на
Италия и
световното
кино. Преди да го
срещне, Марина следва
в Академията за интериор и дизайн в Ню Йорк,
а после - театрална режисура във Виена. Богатата й култура и красотата й впечатляват всич-

Съветите
на София
Лорен
"Жената, която е твърдо убедена в своята красота, в крайна сметка успява да убеди в нея и
всички останали." Казва
го тя, София Лорен, която на 20 септември 2019 г.
навърши 85. Ето още какво споделя иконата на
италианското кино:
"Жена, постоянно мислеща за своите недостатъци, оставя и околните
да повярват в тях."
"Ако никога не сте плакали, очите ви не могат да
са красиви."
"Сексапилът е 50% това, което притежаваш, и
50% това, което хората си
мислят, че притежаваш."
"Всичко, което виждате, го дължа на спагетите."
"Миловидната външност - тя не е всичко, но
добавите ли чар, светът
ще е в краката ви."

В

ки. Тя получава покана да участва във филм
за балета, който се снима в Италия. Именно тази покана става причина за запознанството й с
Луиджи Фреди. Той е известна личност - генерален директор на Кинематографията към Министерството на културата и пропагандата на
Италия. През 1932 г. основава един от най-старите и престижни кинофестивали в света - Венецианския. Пет години покъсно - през 1937 г. , по
идея на Бенито Мусолини и сина му Виторио Луиджи Фреди създава една от трите най-стари и
най-големи филмови студии в света - "Чинечита".
Лозунгът на студията е: "Il
cinema è l'arma più forte!"
("Киното е най-мощното
оръжие!")
Целта за създаването
на "Чинечита" била не
само да служи на пропагандата, но и да се уве-

сички сме чували за японските гейши. Извън тяхната родина Япония много хора по света несправедливо използват името "гейша" в
негативен смисъл - на жена
с леко поведение. Всъщност
интимността с гейша не е задължителна, защото гейша означава човек на изкуството.
В съвременна Япония гейшите са на изчезване - традицията замира, но за сметка
на това заплащането за компанията на жените с тази необичайна професия стават все
по-скъпи.
Това са момичета с добри
маниери, които могат целомъдрено да забавляват гостите. Поне така са гледали на тях в далечни времена самураите. Гейши стават не само жени, но и
мъже. Що се отнася до жените гейши, тяхното обучение започвало още от навършването
на 5-годишна възраст.
Избраните били отвеждани
в т. нар. чайни, където ги обучавали на изкуство и маниери. Днес обучението от толкова ранна възраст не се практикува - гейша може да стане момиче, завършило училище, т. е.
на 15-16 години. На тези моми-

личат възможностите
на италианската киноиндустрия, която тогава е в криза. Мусолини
лично открива студията на 21 април 1937 г.
По време на Втората
световна война "Чинечита" е бомбардирана,
но до 1943 г. вече е заснела над 300 филма.
Луиджи Фреди е
автор на книгата "История на италианското кино”, която и до
днес остава ненадминат писмен документ
за историята на световното кино. Фреди
сам продуцирал някои
от лентите на "Чинечита". Самата Марина
се снима в три филма:
"Стари времена", "Само
за теб, Лучия" и "Ничии
деца".
След Втората световна война Марина Шаляпина-Фреди започва да
пътува с круизни лайнери, на които организира творчески и увеселителни мероприятия. Тя
става офицер от морския флот на Италия.
Няколко пъти пътува до родината си Русия. През 1984 г. се завръща за препогребването на тленните останки на своя баща Фьодор
Шаляпин в Новодевичовото гробище в Москва.
Марина ШаляпинаФреди доживява до дълбока старост, като до последно удивлява всички
с енергията и бистрия си
ум. Не позволява друг да
шофира колите й с любимите марки "Бентли"
и "Алфа Ромео".
Умира в Париж през
2009-а на 98 г.

На 11.10.2019 г.
Гошко навърши една годинка!
Честит първи рожден ден!
Честито и Свето кръщение!

Изгряло е ясно слънце
над Георгьови равни двори,
то не било ясно слънце,
най ми било малък Георги.
Със очички кат звездички
Със косичка - златна струна,
като гледа - слънце грее,
кат се смее - бисер пада,
като ходи - радост дава
на мил баща и на мама.
На дядото, на бабите,
на прабабата му стара,
на близки и на роднини да са горди и щастливи!
Мило, сладко и игриво
Гошенце, момче красиво,
Нека Бог да ти дарява
здраве, сили и късмет
и животът ти да бъде
сладък като пчелен мед!
Да те води все напред!
Да си смел юнак напет!
Нонка Чардакова,
с. Попинци, обл. Пазарджик

Да си гейша
чета е забранено да използват компютър и мобилен телефон, както и да разговарят на английски. Продължителността на обучението
трае около 5 години, или "завършен а т а "
гейша е
на 20. На
специална церемония й
надяват
кимоното, което е знак,
че вече е
истинска
гейша. То
е лично и
никой няма право
дори да
го докосва.
Специално подготвени коафьори
се заемат с прическите на
момичетата гейши. Сложните кокове се правят един път

ния или елитно парти. Гейшите
получават между 5 и 10 000 долара на месец, но работата им
съвсем не е лека.
седмично. За да не ги разваСъхранена е столетната тралят, гейшите спят с дървена диция на т. нар. патронаж - копоставка под главата, напо- гато богат и влиятелен мъж подобяваща възглавница. По ема разходите на избрана от
статистика в момента в Япо- него гейша.
ния има около 1000 гейши.
Гейшите не бързат да се женят, за тях това не е препоръчително, защото
професията им е доходоносна. До днес е съхранено и т. нар. правило на
мълчанието. Гейшите не
разказват нищо от онова,
на което са станали свидетели. Един-единствен
път в историята на професията това правило е било нарушено - когато гейша американка разказва
на пресата за банкета на
японска компания.
Това послужило за
урок на японските чайни да внимават с гейшите чужденки. За момента
обаче сред гейшите има
много такива - момичета
Само богати и влиятелни хо- от САЩ, Австралия, Украйна,
ра могат да си позволят ус- Румъния и Китай работят като
лугите им на чайна церемо- гейши в Япония.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Âðåìå å... ðÿïà äà ÿäåì

Салати

Ñ ôúñòúöè è íàð
Продукти: 1 ряпа,
шепа зрънца
нар, 30 г печени фъстъци (счукани
в хаван), шепа целина,
сокът от половин лимон,
зехтин и сол
на вкус, щипка захар и 1
ч. л. синапено семе
Приготвяне: Настържете ряпата и към нея добавете
нарязаната на ситно целина. Овкусете със зехтина, лимоновия сок, солта и захарта. Разбъркайте добре и оставете за няколко минути. След това поръсете със синапеното
семе и счуканите фъстъци и отново разбъркайте.
При сервиране поръсете всяка порция салата със зрънцата нар.

Ñ êèíîà
è ñóñàì
Продукти: 1 голяма ряпа
(около 300-400 г), 3 с. л. сусам, шепа целина, 1 ч. ч. сварена киноа, 3 стръка зелен лук,
1 скилидка чесън, винегрет,
приготвен от 1 с. л. зехтин,
2 с. л. мед, щипка сол, 1 с. л.
соев сос, 2 с. л. ябълков оцет
Приготвяне: Загрейте фурната на 180о и върху хартия за
печене наредете кубчета обелена ряпа, овкусена с чесън,
зехтин, мед, сол и сусамовото
семе. Запечете 20 минути във
фурната. После я извадете и я
оставете да се охлади. Смесете ряпата с киноата, зеления
лук и още 2 с. л. сусамово семе. Добавете целината и оцета. Можете да сервирате студена или леко затоплена във фурната.

Çäðàâîñëîâíà
ñ äðåñèíã
Продукти: 1/2 ряпа
дайкон или друга цяла
бяла ряпа, 3 моркова, 1
ябълка, магданоз и/или
листа от целина
За дресинга: 3 с. л.
зехтин, сокът от 1 лимон, 2 с. л. сусамов тахан, 2-3 скилидки чесън,
1 ч. л. сол
Приготвяне: Ряпата, морковите и ябълката се обелват и се настъргват на едро ренде. Магданозът се нарязва на ситно. Всичко се разбърква. Чесънът се
пресова. Всички продукти за дресинга се разбъркват и се
добавят към настърганата салата.
Ако нямате сусамов тахан, не е проблем, но в такъв случай е добре да се пропусне и чесънът.
* Лимонът може да се замести с оцет, както зехтинът
с олио, но това ще намали малко здравословната нотка
на салатата.
* Поради наличието на лимон след хранене няма да имате дъх на чесън.

есента и зимата са сезоните, когато
консумираме най-много кореноплодни зеленчуци. един от най-полезните сред тях
е ряпата. Благотворните я свойства са
познати още в римската империя и древна Гърция. някои източници споменават
употребата на ряпа в още по-далечното минало. В древността ряпата е била
ценена като изключително лесен за отглеждане зеленчук. По тази причина тя
става много разпространена култура от
Средиземноморието и в азия.
няма ясни данни кога е пренесена в
България, но е била сред любимите храни на трапезата. Със сигурност е била
позната през XIII в.
на стенописа „тайната вечеря" в Боянската църква са изобразени комат хляб,
чеснов лук и ряпа. това според някои е доказателство за българския произход на
зографа. още по-рано в англия по време-

×åðâåíà

то на Хенри VIII ряпата се превръща в последен писък на модата. корените били варени или
печени, а листната маса готвена като спанак или лапад.
има някои особености при избора и
съхранението на ряпата. реколтата се
събира през късната есен и успешно престоява до пролетта, но ако е заровена
във влажен пясък. друг, по-пригоден за
града, вариант е опаковането й в найлонов плик с дупки за вентилация. Поставя
се в хладилник. издържа до месец. когато избираме ряпа на пазара, тя трябва
да е тежка за размера си. Средните екземпляри около 10-12 см са с най-добро
качество. твърде големите са с високо
съдържание на фибри, може да нагарчат.
Съществуват много готварски рецепти с този полезен кореноплод, някои от
които подбрахме специално за вас.

Супи

Продукти: 2 глави цвекло,
1 червена ряпа, 1 стрък целина, 1 морков, 1 скилидка чесън, 1 глава лук, ¼ зелка, 1 с.
л. зехтин, 1 с. л. лимонов сок,
3 с. л. сметана, 1 л вода, 2 с. л.
нарязан копър, 1 ч. л. сол
Приготвяне: Морковът,
лукът, чесънът, целината и
солта се сваряват във водата.

Ряпата, цвеклото и зелето се нарязват на дребно
и се задушават в мазнината, добавят се към супата и се оставят за половин час на слаб огън.
Готовата супа се подправя с лимонов сок и копър. Сервира се гарнирана със сметана.

Ñ ìîðêîâè è ïðàç
Продукти: 500 г бяла ряпа, около 500 г праз,
5 моркова, половин глава целина, 1 връзка магданоз, зехтин/олио, черен пипер, сол, 1 лимон,
черен пипер, ½ ч. л. червен пипер
Приготвяне: Настържете ряпата, целината и
морковите на едро ренде, а
праза накълцайте на
дребно. Загрейте в тенджера
зехтин за готвене и задушете праза. След няколко минути добавете
настърганите
моркови, целина и ряпа. Оставете
леко да омекнат и долейте
до горе с гореща вода (може и зеленчуков бульон). Оставете супата да ври около 10-15 минути, овкусете с подправките и изсипете накълцания магданоз.
Поднесете ястието с лимонов сок. По желание може леко да пасирате.

Çàïåêàíêà
Продукти: 1 кг картофи, 2 средно големи бели репи, 2 яйца, 1 ч. ч.
олио, черен пипер, сол
Приготвяне: Ряпата и картофите
се обелват и се настъргват на едро
ренде. В съд се слагат яйцата, олиото и 1 ч. л. вода. Всичко се разбива
и се сипва към картофите и ряпата.
Яденето се посолява. В предвари-

телно намаслена тавичка сместа се
изсипва и се пече в умерена фурна
около 40-45 мин. При поднасяне се
подправя с едро смлян черен пипер.

Êðåìñóïà

Продукти: 1 глава целина, 1 черна
ряпа, 2 моркова, 1 чушка, 2 големи картофа, 1 глава кромид лук, 4 скилидки чесън, 400 г обелени домати, 2 с. л. олио,
1 ч. л. черен пипер, смлян, 1 стрък розмарин, сол
Приготвяне: Целината, ряпата, морковите и картофите се нарязват на кубчета, а чушката и лукът - на едро. Всичко заедно с мазнината се вари в литър и
половина подсолена вода. След 10 мин.
се добавят черният пипер и нарязаните
розмарин и домати. Ври до готовност.
Пасира се, докато е гореща. Добавя се
кравето масло и се разбърква добре.

Ñâèíñêî ñ ðÿïà
Продукти:
750 г
свинско месо, 2-3
репи, 5
сушени
червени чушки, 3 с.
л. свинска мас,
1 ч. л.
червен пипер, сол на вкус
Приготвяне: Месото
се измива и се нарязва на
парчета. Ряпата се обелва, почиства и се нарязва
на парчета. В тенджера се

слагат месото и ряпата с 2 с.
л. мас. Посолява се,
сипват се
2 ч. ч. вода и се
вари на
тих огън,
докато
омекне.
Прибавя
се и останалата свинска мас, сухите червени чушки и червеният пипер. Ястието се
готви още десетина минути, след което се маха от
котлона.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Áàìáóê íà ùàñòèåòî

В цветарските магазини често може да
се видят странни спираловидно увити растения с голи стъбла и
розетка от листа на
върха. Понякога стъблата изглеждат като
прави тръбички и се
продават навързани
на снопчета. И в двата
случая растенията носят името „бамбук на
щастието”.
Всъщност това не е
никакъв бамбук, а една
от многото разновидности на драцената –
драцена сандериана. В
Китай, където съблюдават учението фън шуй,
се счита, че ако растението присъства в дома, късметът, щастието и успехът също непременно ще дойдат.
За да се случи, то трябва да расте в прозрачен

съд с вода. Англичаните са пренесли растението по света и то и
до днес носи тяхното
име - Dracaena Lucky
Bamboo.
Родина на драцената са тропическите области. Затова въпреки
прочутата си непретенциозност в стаята щастливият бамбук изисква
топлина и светлина, но
без пряко слънчево
припичане. Иначе с лекота понася сухия въздух и не се нуждае от
пръскане с вода.
С лекота растението
ще вирее в съд с вода,
но тъй като съдържанието на минерали във водата е съвсем ограничено, след време листата ще започнат да жълтеят. Това може да се
избегне, ако във водата се добавят разтво-

рими подхранващи вещества
за драцени. И
понеже такива не се намират лесно, подобре е да засадим бамбука на щастието
в обикновена
почва за цветя, като осигурим много добър дренаж.
За
целта
трябва да напълним
долната третина
на саксията с
дребен чакъл.
През лятото се
полива обилно,
но се внимава в
подложката да
не се задържа
вода. През зимата влагата се ограничава, но
не се допуска почвата

да пресъхне. Пресаждането става веднъж на 2
години.

Êàíèì çåìíàòà ÿáúëêà ïðè íàñ
Родена в Южна Африка, земната ябълка, наричана още голия, градуня или топинамбур,
може да се отглежда навсякъде,
където виреят картофи. Стъблото й достига до 2-3 м
височина и прилича на
слънчогледа. Цъфти
чак през есента и затова не може да отгледа плодове, но
изхранва много хора с клубените си,
от които се получава и спирт. Клубените
са с неправилна форма,
сладки са и в тях няма скорбяла. Съдържат захар, инулин и
левулин.
Въпреки разпространението
сортовете на голията не носят
имена. Те се разделят според
цвета на обвивката на клубените. Има червени, бели и розовочервеникави.

В

Полезни съвети
Засаждането на земната ябълка може да стане през есента,
но ако не успеете тогава,
няма

п р о блем да го
сторите и през април. Подходящи са леките песъчливи почви,
които не могат да се използват
за други култури. Използват се
по-едрите клубени, които се садят като картофи. Между редовете се оставят 60-80 см, а между

растенията - около 40 см. Грудките се заравят на 10-12 см, като за 1 дка ще са ви нужни 100150 кг. След поникването им са
необходими две окопавания за изчистване от плевелите и за
загърляне. Голията обикновено
се засаджа за няколко години
на едно и също място. Не понася много влага, по-устойчива е
на суша. Издържа на студ и клубените й могат да презимуват в
земята, без да се повредят. Затова не вадете голията наведнъж, а през цялата зима според
потребностите. Издръжливостта й обаче често я превръща в
плевел и затова на терена след
нея трябва да се засяват окопни култури, за да го изчистят от
грудките. За да отгледате добри
клубени, трябва да я наторявате
или с органичен тор, или пък с
азот и калий, защото растението ги изсмуква от почвата.

Íàðàìâàé
ïðúñêà÷êàòà

идиш ли края на листопада, нарамвай пръскачката. Овощните дръвчета страдат от различни болести
и неприятели, повечето от които са се
специализирали по отделните видове
или по група от видове.
Овощните градини (а и единичните дръвчета по дворовете) са трайни
насаждения, прекарват дълги години живот все на едно и също място
– време, през което се развиват характерните за тях болести и различните други вредители. Ако не се води
борба с тях, ако не се вземат профилактични и лечебни мерки, пораженията могат да бъдат стопроцентови.
Борбата е постоянна. Тя не завършва
с прибирането на реколтата през есента. Нещо повече, в известен смисъл тогава започва. Не се ли вземат
сега мерки, догодина борбата ще е
още по трудна.
Средствата са различни – агротехнически, физически, химически.
Преди да посегнете
към химията
Най-вероятно ще ви се наложи да я
използвате, но задължително трябва да извършите някои неща, които хем ограничават нуждата от нея, хем я правят по резултатна. Изне-

сете коловете и прътите, с които сте подпирали
натежалите от плод клони, и ако има по тях кора, премахнете я и я изгорете. Не се съмнявай-

Можем да размножим бамбука на щастието, като отрежем

връхната му част и
я потопим във вода,
в която сме сложили няколко късчета
дървени въглища.
След около 3 месеца ще се появят
корени и можем да
засадим растението самостоятелно. А на мястото на
отрязания връх от
страничните пъпки
ще израснат нови
стъбла.
растението обича
светлината.
Тя трябва да бъде
обилна, без пряко
слънце. Полива се
в зависимост от топлинните условия,
а влажност на въздуха няма значение.
ако искаме да го
подхраним, трябва да
използваме тор за драцени.

Çåëåòî è ïðàçúò
âëèçàò âêúùè
Време е за ускорено
прибиране на късното
главесто зеле и късния
карфиол. Ако ниските
температури са причинили замръзване на
зелките, не бързайте,
а изчакайте размразяването им с подобряване на времето. Когато прогнозите не показват повишаване на
температурите, изрежете зелките и ги внесете в студено помещение, където постепенно да се размразят.
Не бива да се отлага
повече изваждането и
на праза въпреки неговата студоустойчивост. Практиката на някои стопани в по-топ-

лите райони на страната да го оставят в градината и да го използват за собствени нужди
директно оттам не е за
препоръчване – голяма част от стъблата се
повреждат от ниските
температури.
По-добре е да бъде
съхранен в трап, заровен до една трета от
стъблата. Така хем няма да се похаби, хем
мястото, което е заемал, ще бъде обработено. Някои стопани
предпочитат да го съхраняват в изби при ниски положителни температури, заровен във
влажен пясък. Този начин не е погрешен.

те, че там вече са се настанили за зимуване
някои неприятели. Със същата цел трябва да
изкорените загинали или загиващи дръвчета,
ако има такива. Мястото им е в огъня. С телена четка остържете старата напукана кора
на дръвчетата, за да унищожите укрилите са
там акари, въшки, гъсеници на ябълковия и
на сливовия плодов червей, кръгломиниращи молци и други неприятели. Няма да има
ефект, ако не съберете стружките в простряно около ствола платно и не ги изгорите.
Прегледайте внимателно ябълките и прасковите и ако забележите нападнати от брашнеста мана клонки (най-вероятно е да сте
видели тази болест още през лятото), изрежете ги и ги хвърлете в огъня.
Не бива да остават под дърветата и окапали плодове. Тях, както и мумифицираните плодове, които в края на листопада лесно
се виждат в клоните на дърветата, съберете
и унищожете. Това е част от борбата срещу
бялата пеперуда, златозадката, прасковения
молец, бадемовия семеяд, кафявото гниене, загиването на завръзите на дюлята и др.
Есенното пръскане е наложително поради повсеместното разпространение на болестите, срещу които е насочено. Извършва
се в края на листопада при около 70% окапали листа.
Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА
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Проф. Коста КОСТОВ:

И

нтелектът винаги ме респектира и надделява
над всеки друг аргумент. Във времето остава нетленното – словото и красотата, които
се промъкват през полуотворения прозорец
на всекидневието и ни
спасяват от пошлостта.
Предпочитам услужливия разум пред разумния слугинаж. Предпочитам разумния пред
паметливия, защото паметта лъже, а разумът
е по-достоверен от фа-
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Диктатура на простотията

ктите. Истината невинаги е
във фактите, а
в светлината на
разума.
Тази светлина идва от дълбоките умове,
посели семената, които подхранват разума. Мълча пред
високия интелект. Прибирам шпагата и
спускам предпазителя, ако
срещна високо
слово и бистрота на ума. В това мълчание
наточвам мозъчните си
гънки и събуждам в себе
си Човека. Когато отвори очи, започва да повдига въпроси. Защо сме
мълчали и продължаваме да мълчим? Какво
сторихме за обществото, че си позволяваме
да искаме от него да будува вместо нас? Какво
сътворихме ние, моралистите, диванните бунтари, кухненските четници, демократите, които
искахме промяна, а извоювахме тази уродлива форма – ни тоталитаризъм, ни демокрация,

а тоталитарна демокрация или демократична
диктатура, за по-кратко
– демократура.
По-добри или покрадливи са днешнитe политици, по-добри
ли са днешните журналисти, учители, лекари,
прависти? По-пълни ли
са нашите библиотеки,
повече книги ли четем,
каква музика слушаме?
По-почтени и по-честолюбиви ли сме от вчера, щом мълчим и лапаме безропотно политическия тюрлюгювеч,
който ни поднасят?
Получихме свободата, която искахме, и
я консумираме, докато танцуваме чалга. Това ли е промяната, която искахме? Търпим
управлението на малообразовани и крадливи
мерзавци. Ако днес имаме свободен избор, защо избираме все същите полуидиоти? Или някой ни лъже, че имаме
избор? Не е ли страшно, че идиотизмът сред
българските политици
придобива епидемични
размери?
Ако направим равносметка за политическите процеси от началото

на прехода, не мислите
ли, че българската политическа класа деградира
до затворена олигархична ложа на недосегаеми
величия с маниакални
идеи, които ние всички
обслужваме.
Ето и най-трудния въпрос: по-добре ли сме
сега, когато държавата
се ръководи от деспотичен, нарцистичен, самодостатъчен, самонадеян,
нагъл и коварен хитрец
в условията на свободен избор и парламентарна демокрация. Или
сме могли да имаме друга съдба?
Днес има достатъчно банани, портокали и
шоколад, караме западни коли, обикаляме свободно света и си въобразяваме, че свободата ни е направила различни. Така неусетно се
превърнахме в бананова република, гарнирана
с чалга и гейпаради, управлявана от безродни
и безкнижни политици.
Изнасилихме демокрацията и се роди копеле
– диктатура на простотията.
Ако някой не ни подари свободата, ние няма да посегнем за нея.

Пак сметки без кръчмар

Свободата не работи
там, където не са готови
за нея. Подарена е - като да спиш с проститутка, без да платиш.
Кражбата, далаверата, корупцията се превърнаха в приемлива
обществена норма, в
ценност, която измести нравствените добродетели и деморализира
българите до степен, че
не припознават моралните добродетели като
ценност, необходима за
да бъдеш добър гражданин и успешен политик.
Всички сме виновни
за днешна България, която не е тази, която сме
мечтали. Не сме я заслужили още. Какво свършиха днешните “демократи”, които се изживяват като вестители на
свободата и демокрацията? Ибрикчийстват,
заглаждат езици върху
дланта на Борисов.
От клоаката на властта някои политически
артефакти поемат към
Брюксел, вместо да се
потулят в подмолите
на собствената си негодност за политически
прелом. Ще ни помахат
за сбогом като плъхове,
които напускат потъ-

ващия кораб. Искат от
народа доверие, за да
продължат да мишкуват
сред политическата номенклатура, бременна
от неприкритата си властова похотливост.
За 30 години от „синята мъгла” не се роди нито един достоен, почтен
политик, отговорен към
щенията на този изтерзан народ, който предостави цялото си доверие,
за да го дадат без бой
на безродния български
„Цар” с републикански
чип. Той се оказа прокоба, защото след неговото кратко „царуване”
дойде пълният погром и
безвремието на Безпросветните. Те отгледаха
доморасли, глухи за народната воля демокретени, които възседнаха
институциите и за народеца не остана ни хляб,
ни справедливост.
А са необходими личности с чест и достойнство. Никой от нас не е
светец, но всеки има неотменимо достойнство и
добродетели.
Стефан Цвайг писа:
“Който не може да стане
Еразъм, става епископ.”
Достатъчно е да бъдем просто Човеци.

Резултати
от местните
избори
(Предварителни
данни)

Къде са парите, питат медсестрите. У нас – като в Бермудския триъгълник. Вечно нещо
ни липсва. Вечно изчезват едни
пари. И ние вечно питаме къде,
кога, докога и защо.
Типичното „прехвърляне на
топката” от мен на теб, на него
и накрая пак я връщате на мен.
Ситуацията с медицинските работници би могла да се сравни
с фразата от българския филм
„Куче в чекмедже” – „Татко каза, че ще ми купи колело, ама
друг път”. Или за пореден път
доказва истинността на старата поговорка „Сметка без кръчмар”? Такава ли е ситуацията с
мистериозно изпарилите се пари, които премиерът на България Бойко Борисов обеща още
през пролетта? Предизборно ли
беше това обещание, или всъщност е изпълнено? Къде се скъса
веригата? Толкова много станаха въпросите, че по случая може
би трябва да започне разследване. Обещаното не е като даденото обещание от министърпредседателя Борисов през ап-

рил тази година. Звучи като: „Уф,
добре ще ви дадем едни пари за
увеличение на заплатите, само
млъкнете”. И те млъкнаха. Настана тишина и започна очакването. Шест месеца по-късно
се оказа, че с чакането ще си
останат. Или премиерът не си
е пресметнал сметката правилно, или съветниците му не са го
посъветвали достатъчно добре
как да отговори на протестиращите медици, или някой не си е
свършил работата…
Или иначе казано, кой носи
отговорност по контрола върху
изпълнението на ангажиментите? Гражданите ли трябва да си
следят дали обещанието ще бъде спазено? Или, като се пратят
едни пари някъде, после трябва
да се иска отчет, а не „ами министърът да каже къде са парите”? Топката е в твоите ръце,
ти гониш.
От своя страна министърът
на здравеопазването Кирил
Ананиев пък заяви, че парите
били пристигнали до директорите на болниците, но те сами

решавали дали да увеличат заплатите, или да ползват средствата за друго. Прехвърли ли
типично по български отговорността той в локален аспект? Все
едно им каза: „Вижте к’во, аз парите съм ги дал, че някой друг
ви е излъгал, спасявайте се”, защото нали той не е човекът, който отговаря за увеличението на
заплатите на медицинските работници. И пак да питам, като се
дават пари, не се ли иска отчет?
Не се ли търси тези ръководители на здравни заведения за
какво са похарчили спуснатите
им средства.
Кръгът се затваря. Интересно стана обаче, когато се оказа,
че кръгът се затвори, връщайки
топката отново в ръцете на кабинета. Едва месец, след като бе
дадено обещанието, с допълнително постановление сумата от
50 000 000 лева е редуцирана
до 6 000 000 лева. Това се налагало, защото всъщност пари няма. Но няма проблем, важното е
да сме живи и здрави.
Атанаска МАРКОВА

В Бургас, Велико Търново, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Стара Загора, Търговище, Хасково няма да има балотаж на 3 ноември.
Калин Каменов печели във Враца - 72,82 на
сто от вота, а Златко Живков е победителят в
Монтана с вот от 71,75%, според данните на ЦИК
към 9:45 часа.
Бургас - Димитър Николов, ГЕРБ, 65,86% (при
преброени протоколи 96, 93%)
Варна - Иван Портних, ГЕРБ, 50,19% (при обработени протоколи 55,47%)
Велико Търново - Даниел Панов, ГЕРБ, 60,55%
(при обработени протоколи 100%)
Враца - Калин Каменов, ГЕРБ, 72,82% (при обработени 97,52%)
Габрово - Таня Христова, ГЕРБ, 58,63% (при обработени протоколи 99,17%)
Кърджали - Хасан Азис, ДПС, 55,51% (при обработени протоколи 90,82% )
Кюстендил - Петър Паунов - ГЕРБ и местна коалиция, 54,96% (при обработени 100% протоколи)
Монтана - Златко Живков - ГЕРБ/СДС, 71,75%
(при обработени 100% протоколи)
Стара Загора - Живко Тодоров - ГЕРБ, 68,63%
(при обработени 100% протоколи)
Хасково - Станислав Дечев, ГЕРБ, 51.03% (при
обработени 67.46% СИК протоколи)
В останалите областни центрове се очакват оспорвани балотажи. С най-голям интерес ще се
следи за тях в София и Пловдив. За първи път от
много години насам почти във всички райони на
столицата ще има балотаж.
Изравнени възможности на 3 ноември имат
кандидатите за кметския стол в Сливен, Русе, Ямбол, Плевен, Шумен, Добрич, Силистра, Ловеч и
Благоевград.
В сравнение с 2015 година ГЕРБ губи в София
над 100 000 гласа, а БСП-Коалиция за България
увеличава своите двойно.

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

1.XI.  -  7.XI.2019  г.
ПЕТЪК, 1 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Династията Романови
С България в сърцето
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:25 Спортни новини
6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00

БНТ 2
ПЕТЪК, 1 ноември
Бързо, лесно, вкусно
Пътешествия
Лъвчо
Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:50 Япония днес
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
10:15 Тя
10:30 Знание.БГ
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Линия култура
14:45 Читалището
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 Сантиментално пътешествие /85 години от
рождението на художника Йоан Левиев/
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Шифт
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Концерт на ансамбъл
„Тракия”
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 2
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 Откакто свят светува
1:00 Новото познание
1:30 История.bg
6:00
6:30
7:00
7:10

БНТ 4
ПЕТЪК, 1 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Светлина в безкрая
17:15 Малки истории
17:30 Срещи на първия ред:
„Здравка Евтимова с
Димитър Талев”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Комитски времена /65
години от рождението
на актьора Кирил Варийски/
22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът
23:00 По света и у нас
23:30 Будител на годината 2019
0:30 История.bg
1:30 Още от деня
2:15 Отблизо с Мира
3:15 Туризъм.бг
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ
6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30
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Най-гледаните

30.X. - 5.XI.2019 г.

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Куче в чекмедже /95 г. от
рождението на режисьора Димитър Петров/
16:25 Синдром
17:00 Вечната музика
17:30 Умно село /Кирил Маричков на 75 години/
18:20 Частните музеи в Чехия:
Музей на железниците
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 3
22:05 По света и у нас
22:20 Студио „Х”: Ченгета
23:15 Подземен свят: Еволюция
1:00 Да затвориш кръга
3:05 Днес и утре
3:35 Династията Романови
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

Музей на старите мотоциклети
16:00 По света и у нас
16:15 Кончето на Уенди
17:45 - Частните музеи в Чехия:
Музей на железниците в
Шумава
18:00 По света и у нас
18:30 Нощта на избора
0:00 Турнирът
1:25 Студио „Х”: Ченгета
2:25 Кончето на Уенди
3:55 Пътеки
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец

21:00
22:00
23:00
23:30
0:25
1:25
2:25
3:35
4:35
5:00
5:40

История.bg
БНТ на 60
По света и у нас
Равносметките на прехода: Парола “Демокрация”
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Малки истории
Днес и утре
Още от деня
Телепазарен прозорец

НЕДЕЛЯ, 3 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:40 Домът на вярата
13:10 Библиотеката
14:10 Господин Селфридж 3
15:45 Частните музеи в Чехия:

ПОНЕДЕЛНИК, 4 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Предисторията: Богове и
поклонници
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

ВТОРНИК, 5 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Предисторията: Богове и
поклонници
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Равносметките на пре-

2:30
2:45
2:55
3:55
4:40

Тя
Олтарите на България
Култура.БГ
Викингите 4
Сантиментално пътешествие
5:10 Натисни F1
5:25 Време за губене
СЪБОТА, 2 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
7:30 Лъвчо
7:35 Клуб Уинкс: Мистерия от
дълбините
9:00 Българският Марсел
Селие
9:30 Време за губене
10:00 №1 Туризмът
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 На концерт с БНТ 2
15:30 Йо - хо - хо /65 години от
рождението на актьора
Кирил Варийски/
17:05 На работа в Япония
17:30 В кадър
18:00 Рецепта за култура
18:55 Династията Романови
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 До Европа и напред
21:00 Будител на годината 2019
22:00 Похищение
23:35 По света и у нас
23:50 Днес и утре
0:20 Добър ден с БНТ 2
1:20 Ново 10+2
2:10 Марго и приятели
3:00 По света и у нас
3:15 В кадър
3:45 Япония днес

3:55 Похищение
5:30 Пазители на традициите
НЕДЕЛЯ 3 ноември
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:30 Лъвчо
7:40 Старчето с карираните
панталони
8:45 Историята на едно писмо
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
12:00 По света и у нас
12:40 До Европа и напред
13:10 Добър ден с БНТ 2
14:15 Рейнолд Глиер: Концерт
за арфа и оркестър
14:55 Репетиция
15:25 Аз и ти
16:00 По света и у нас
16:15 Грешница
17:00 Новото познание
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Младите иноватори
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 ММФ „Варненско лято
2019”
21:55 Сродни души
23:20 История.bg
0:20 Добър ден с БНТ 2
1:20 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
2:20 Българският Марсел
Селие
2:50 Джинс
3:20 Арт стрийм
3:50 Златни ръце
4:00 Сродни души
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 4 ноември
6:00 Матовият род
6:30 Арт стрийм
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:30 Защо?
8:00 Пазители на традициите
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Своенравната Лара
11:00 Знание.БГ
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки
21:30 В близък план
22:00 Брат за брата 3
22:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 Младите иноватори
2:50 Под морските вълни
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Матовият род
5:15 Натисни F1

ВТОРНИК, 5 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:50 Златни ръце
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг
14:00 Линия Култура
14:45 Давай, Даан, давай!
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Часът на Ной
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 3
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 Часът на зрителите
2:50 Под морските вълни
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Песни от рая

5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 2 ноември
6:00 Иде нашенската музика
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Време за губене
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 С любов и нежност
14:25 Златни ръце
14:30 Репетиция
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Пазачът на мъртвите
22:30 Ново 10+2
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура
1:50 Рила-приказна и неповторима
2:20 Светлина в безкрая
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Младите иноватори
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг

НЕДЕЛЯ, 3 ноември
6:00 Откакто свят светува
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика
9:00 Младите иноватори
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене/
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:40 Извън играта
13:10 Сиромашко лято
14:30 Пазители на традициите
15:00 Отблизо с Мира
16:00 По света и у нас
16:15 Европейски маршрути
16:30 В близък план
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:30 Нощта на избора
0:00 Юбилейна гала вечер на
Христина Ангелакова
1:40 От признателните потомци
2:35 Европейски маршрути
2:50 Вяра и общество с Горан
Благоев
3:50 Светлина в безкрая
4:00 Репетиция
4:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
5:30 Време за губене /избрано/

11:45
12:00
12:30
13:00

ВТОРНИК, 5 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Откакто свят светува
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Светлина в безкрая
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Пазители на традициите
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Светлина в безкрая
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

20:35 Братя Георгиеви: Евлоги
и Христо
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Будител на годината 2019
0:30 Калън
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:10 Съкровище в двореца
5:15 Днес и утре
5:45 Дойче Веле: Шифт
СЪБОТА, 2 ноември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен

ПОНЕДЕЛНИК, 4 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ

13:30
14:00
15:00
16:00
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
0:30
1:10
1:40
2:40
3:40
4:10
4:25
5:25
5:55

Натисни F1
По света и у нас
Знаци по пътя
Малта - морският кръстопът на Европа
Време за губене /избрано/
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
100% будни
По света и у нас
Библиотеката
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
На фокус: Регионът
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
По света и у нас
Спортни новини
История.bg
Младите иноватори
Вечната музика
По света и у нас
БНТ на 60
Още от деня
Малта - морският кръстопът на Европа
Библиотеката
БНТ на 60
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Култура.БГ
Знание.БГ
5 минути София
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0:25
1:25
2:25
3:35
4:05
4:35
5:00
5:40

хода: Капитализъм по
български
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Туризъм.бг
Извън играта
Днес и утре
Още от деня
Телепазарен прозорец

0:25
1:25
2:25
3:35
4:35
5:00
5:40

Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Библиотеката
Днес и утре
Още от деня
Телепазарен прозорец

СРЯДА, 6 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Бързо, лесно, вкусно
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Референдум
Неупиваема чаша
Малки истории
Телепазарен прозорец
Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Равносметките на прехода: Силовата редакция
на прехода

ЧЕТВЪРТЪК, 7 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 Днес и утре
13:30 Дарители и филантропи,
Румъния
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Какво ще се случи 2
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол: Еспаньол - Лудогорец, среща от турнира
на УЕФА “Лига Европа”
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни

СРЯДА, 6 ноември
На фокус: Регионът
Младите иноватори
Лъвчо
Български уроци – аз уча
български
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 До Европа и напред
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Олтарите на България
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Линия Култура
14:45 Цезар
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Песните на Йожи
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 3
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 До Европа и напред
2:50 Многоликата Япония:
Земята е само една
3:10 Култура.БГ
4:10 Викингите 4
4:55 Световно наследство
5:15 Натисни F1

ЧЕТВЪРТЪК, 7 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Цезар
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Тими каучука
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:35 Япония днес
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 Днес и утре
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 В кадър
2:50 Под морските вълни
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Туристически маршрути
5:15 Натисни F1

СРЯДА, 6 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Домът на вярата
Натисни F1
По света и у нас
История.bg
Репетиция
Отблизо с Мира
100% будни
По света и у нас
Линия Култура
Светлина в безкрая
Малки истории
На фокус: Регионът
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
По света и у нас
Спортни новини
Арт стрийм
В близък план
Новото познание
Музика, музика...
По света и у нас
БНТ на 60
Още от деня
Бразди
Добър ден с БНТ 2
БНТ на 60
Бързо, лесно, вкусно
Светлина в безкрая
Култура.БГ
Знание.БГ

ЧЕТВЪРТЪК, 7 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Георги Баев /95 години
от рождението на художника/
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Светлина в безкрая
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
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
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 Асен Пейков - българинът от Рим
23:00 До Европа и напред
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно

6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
14:15
14:30

6:00
6:30
7:00
7:10

6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
16:15
17:05
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:30
1:10
1:40
2:40
3:40
4:10
4:20
5:20
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Петък, 1 ноември
„Трансформърс” еп.9
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” сериал, с.2 еп.46
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.1
16.00 „Клиника на кораловия
остров“ - сериал, еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 „Свободен дух“ - сериал,
еп.2
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.13
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 Премиера: „Помощ 112“
- екшън-криминална
риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3
еп.25
00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./ - документална поредица
06.00
06.30
09.30
12.00

bTV синема
Петък, 1 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2
08.15 „Опасни дъщери” - трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьори Къртис
Крофърд и Антъни Лефрейн, в ролите: Ивон
Зима, Клер Ранкин, Гарет
Хнатю, Роб Стюарт и др.
10.00 Телепазар
10.15 „Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 „Знам къде е Лизи” криминален, трилър
(тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Дарин Скот,
в ролите: Трейси Голд,
Надя Бьорлин, Ричард
Ръколо, Ванеса Евигън
14.30 „Фатално обсебване” трилър (тв филм, Канада
16.15 „Тайният живот на вторите съпруги” - романтичен, драма (тв филм,
Канада, САЩ, 2008),
режисьор Джордж Менделюк, в ролите: Андреа
Рот, Брайън Макнамара,
Дан Пейн, Лора Солтис,
Джил Морисън и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Ваканция с приятели”
- комедия (САЩ, 2013),
режисьор Малкълм
Лий, в ролите: Моника
Калхун, Морис Честнът,
Мелиса Де Суза, Терънс
Хауърд, Реджина Хол и
др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Опасен съсед”
23.15 „Вероника Марс”
01.30 „Да напуснеш Лас Вегас”
03.45 „Психиатрията Стоунхърст”
бтв комеди
Петък, 1 ноември
06.00 „Мутра по заместване” с.4 еп.13, 14
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Двама мъже и половина”
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019 есен), еп.19, 20
10.00 „Тайният живот на Уолтър Мити” - фентъзи,
комедия (САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, 2013), режисьор
Бен Стилър, в ролите:
Бен Стилър, Кристен
Уиг, Шон Пен, Шърли
Маклейн и др.
12.00 „По средата”
13.00 „Супер екипаж”
14.00 „Двама мъже и половина”
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” - еп.94
17.00 „Домашен арест” - с.3
еп.7, 8
18.00 „По средата” - с.9 еп.12,
13
19.00 „Столичани в повече” с.10 еп.6
20.00 „Новите съседи” - en.45
21.30 „На гости на третата планета”
22.00 „Двама мъже и половина” - с.3 еп.20, 21
23.00 Премиера: „Супер екипаж” - с.2 еп.8, 9
00.00 „Тайният живот на Уолтър Мити” - фентъзи,
комедия (САЩ, Великобритания, Канада,
Австралия, 2013)
02.00 „Мутра по заместване”

Най-гледаните
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Събота, 2 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6”
еп.17, 18
07.00 „Домашен арест” еп.21,
22
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 Премиера: „Романтични
страници”
15.00 „The Voice“ - музикално
шоу, международни издания /най-доброто/
16.00 „Мармалад“
18.00 „Карбовски: Втори план”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - нов
сезон
20.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.00 „А отборът” - екшън,
комедия, приключенски
(САЩ, 2010), режисьор
Джо Карнахен, в ролите:
Лиъм Нийсън, Брадли
Купър, Шарлто Копли,
Джесика Бийл, Патрик
Уилсън, Хенри Чърни, Юл
Вазкес, Брайън Блум и
др.
00.20 „Ловец на демони” - фентъзи, екшън, комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Майк Мендес, в ролите:
Долф Лундгрен, Кристина Клийб, Тони Бентли,
Сара Чок и др. [16+]
02.00 „Домашен арест” /п./ сериал
02.30 „Карбовски: Втори план”
/п./
03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

Неделя, 3 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6”
еп.19, 20
07.00 „Домашен арест” еп.23,
24
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 „Перфектният ритъм 2”
15.20 „Били Медисън”
17.00 „Местните 2019“ - студио
местни избори, балотаж
17.50 Спорт тото
18.00 Студио местни избори
19.00 bTV Новините
20.00 Студио местни избори
21.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
22.30 „Войната на Чарли Уилсън” - драма, комедия,
биографичен (САЩ, Германия, 2007), режисьор
Майк Никълс, в ролите:
Том Ханкс, Джулия Робъртс, Ейми Адамс, Емили Блънт, Филип Сиймор
Хофман и др.
00.30 „Хората, на които държиш” - трилър, драма
(САЩ, Канада, 2012),
режисьор Робърт Редфорд, в ролите: Робърт
Редфорд, Брит Марлинг,
Стенли Тучи, Ник Нолти,
Сюзан Сарандън, Шая
ЛаБаф, Джули Кристи,
Терънс Хауърд, Ана Кендрик, Брендън Глийсън,
Сам Елиът и др.
03.00 „Перфектният ритъм 2”
/п./ - комедия, музикален
(САЩ, 2015)

Понеделник, 4 ноември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.10
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.47
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.7 еп.2
16.00 „Клиника на кораловия
остров“еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“еп.3
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги
”еп.14
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Луцифер”с.3 еп.26 (последен)
00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал

Вторник, 5 ноември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.11
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.48
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.7 еп.3
16.00 „Клиника на кораловия
остров“еп.8
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“еп.4
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги
”еп.15
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” еп.1
00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 6 ноември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.12
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.49
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.7 еп.4
16.00 „Клиника на кораловия
остров“еп.9
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“еп.5
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера:
„Завинаги”еп.16
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” еп.2
00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 7 ноември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.13
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.50
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.7 еп.5
16.00 „Клиника на кораловия
остров“еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“еп.6
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги
”еп.17
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” еп.3
00.30 „Втори шанс” /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал

Събота, 2 ноември
06.00 „Тайният живот на вторите съпруги”
08.00 „Знам къде е Лизи”
10.00 „Моето приключение в
дивото”
12.45 „Лудото куче и Глория”
14.45 „Чудо сред ледовете”
17.00 „Опасен съсед”
19.15 „Люси”
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Ярост” - военен, екшън
(САЩ, Китай, 2014), режисьор Дейвид Айър, в
ролите: Брад Пит, Шая
ЛаБаф, Логан Лърман,
Майкъл Пеня, Джон
Бърнтол, Скот Истууд,
Бранко Томович, Джейсън Айзъкс и др.
23.45 Cinema X (премиера):
„Аутопсията на Джейн
Доу” - хорър, трилър,
мистъри (Великобритания, 2016), режисьор Андре Йовредал, в ролите:
Брайън Кокс, Емил Хърш,
Офилия Лъвибонд, Майкъл Макелхатън, Олуен
Кели, Джейн Пери и др.
[16+]
01.30 „Шоуто на Роки Хорър”
- мюзикъл, комедия,
хорър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016), режисьор
Кени Ортега, в ролите:
Айви Левън, Виктория
Джъстис, Стаз Нер, Кристина Милиън, Тим Къри и
др. [14+]
03.15 „Фатално обсебване” трилър (тв филм, Канада,
2017), режисьор Шон
Толисън, в ролите: Гриър
Грамър, Клоуи Бабкук,
Стив Бакич, Мойра Кели
и др.
05.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.4

Неделя, 3 ноември
06.00 „Опасни дъщери” - трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьори Къртис
Крофърд и Антъни Лефрейн, в ролите: Ивон
Зима, Клер Ранкин, Гарет
Хнатю, Роб Стюарт и др.
07.45 „Фатално обсебване”
09.45 „Тролчета” - анимация,
детски, приключенски
(САЩ, 2016), режисьори
Майк Мичъл и Уолт Дорн
11.45 Телепазар
12.00 „Ваканция с приятели”
14.30 „Психиатрията Стоунхърст”
16.45 „Макс Пейн”
18.45 „Вероника Марс”
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Ловци на глави” - трилър, екшън, криминален
(Норвегия, Швеция,
Дания, Германия, 2011),
режисьор Мортен
Тилдум, в ролите: Аксел
Хени, Синьове Макоди
Лунд, Николай КостерВалдау, Айвин Сандер и
др. [16+]
23.00 „Хотел за кучета” - семеен, комедия (Германия,
САЩ, 2009), режисьор
Тор Фройдентал, в ролите: Ема Робъртс, Джейк
Остин, Лиса Кудроу, Дон
Чийдъл, Кайла Прат и др.
01.00 „Ярост” - военен, екшън
(САЩ, Китай, 2014), режисьор Дейвид Айър, в
ролите: Брад Пит, Шая
ЛаБаф, Логан Лърман,
Майкъл Пеня, Джон
Бърнтол, Скот Истууд,
Бранко Томович, Джейсън Айзъкс и др.
03.45 „Шоуто на Роки Хорър”
- мюзикъл, комедия,
хорър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016).

Понеделник, 4 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.3, 4
08.15 “Знам къде е Лизи”
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 “Вероника Марс”
14.45 “Люси” - фантастика
16.30 “Лудото куче и Глория”
18.45 “Психиатрията Стоунхърст” - трилър, хорър
(СЩ, 2014), режисьор
Брад Андерсън, в ролите: Кейт Бекинсейл,
Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън,
Бен Кингсли, Майкъл
Кейн, Джейсън Флеминг
и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “Чет Бейкър:
Born to Be Blue” - биографичен, драма, музикален, романтичен (Канада,
Великобритания, 2015),
режисьор Робърт Будро,
в ролите: Итън Хоук, Кармен Иджого, Калъм Кийт
Рени, Стивън Макхати,
Джанет-Лейн Грийн и др.
[14+]
23.00 “Мръсни пари” - криминален, драма (САЩ,
2014), режисьор Михаел
Роскам, в ролите: Том
Харди, Нуми Рапас,
Джеймс Гандолфини,
Матиас Схунартс, Джон
Ортиз, Елизабет Родригес, Майкъл Аронов и др.
[14+]
01.15 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.5, 6

Вторник, 5 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.5, 6
08.00 “Вероника Марс”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 “Опасни дъщери”
14.30 “Отрова за мишки”
16.15 “Форсмажор”
18.45 “Ден на подбора” драма, спортен (САЩ,
2014), режисьор Айвън
Райтман, в ролите:
Кевин Костнър, Чадуик
Боузман, Дженифър Гарнър, Франк Лангела, Чи
Макбрайд, Розана Аркет,
Сам Елиът, Елън Бърстин
и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “Британците
идват” - комедия (САЩ,
Великобритания, 2018),
режисьор Джеймс Оукли, в ролите: Дот Косгроув, Ума Търман, Тим
Рот, Маги Кю, Алис Ийв,
Стивън Фрай, Криспин
Главър и др. [14+]
23.00 “Далече, далече” - приключенски, романтичен,
драма (САЩ, 1992),
режисьор Рон Хауърд, в
ролите: Том Круз, Никол
Кидман, Томас Гибсън,
Робърт Проски, Колъм
Мийни, Джаред Харис,
Брендън Глийсън и др.
02.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.7, 8
04.00 “Аутопсията на Джейн
Доу” - хорър, трилър,
мистъри

Сряда, 6 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.7, 8
08.00 “Чудо сред ледовете”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.9, 10
12.45 Телепазар
13.00 “Тайният живот на вторите съпруги”
15.00 “Опасни дъщери”
16.45 “Хотел за кучета”
19.00 “Макс Пейн” - екшън,
криминален (Канада,
САЩ, 2008), режисьор
Джон Мур, в ролите:
Марк Уолбърг, Мила Кунис, Бо Бриджис, Кристофър Бриджис-Лудакрис,
Олга Куриленко, Крис
О`Донъл и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “От глупав по-глупав:
Завръщането” - комедия
(САЩ, 2014), режисьори
Боби Фарели и Питър
Фарели, в ролите: Джим
Кери, Джеф Даниълс,
Лори Холдън, Катлийн
Търнър, Анджела Кереч,
Роб Ригъл и др.
23.15 “Ловци на глави” - трилър, екшън, криминален
(Норвегия, Швеция,
Дания, Германия, 2011),
режисьор Мортен
Тилдум, в ролите: Аксел
Хени, Синьове Макоди
Лунд, Николай КостерВалдау, Айвин Сандер и
др. [16+]
01.15 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.9,
10
03.30 “Мръсни пари”

Четвъртък, 7 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.9, 10
08.00 “Ден на подбора”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.11, 12
13.00 Телепазар
13.15 “Фатално обсебване”
15.00 “Знам къде е Лизи”
16.45 “Щъркелчето Ричард”
18.45 “Чудо сред ледовете”
- биографичен, драма
(САЩ, Великобритания,
2012), режисьор Кен Куопис, в ролите: Дрю Баримор, Джон Кразински,
Джон Пингаяк, Тед Дансън, Тим Блейк Нелсън,
Кристен Бел, Шей Уигъм,
Винеса Шоу и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Нашествие” - фантастика, трилър (САЩ, Австралия, 2007), режисьор
Оливер Хиршбигел, в
ролите: Никол Кидман,
Даниел Крейг, Джерeми
Нортъм, Джефри Райт,
Вероника Картрайт, Силиа Уестън и др.
23.00 “Британците идват” - комедия (САЩ, Великобритания, 2018), режисьор
Джеймс Оукли, в ролите:
Дот Косгроув, Ума Търман, Тим Рот, Маги Кю,
Алис Ийв, Стивън Фрай,
Криспин Главър и др.
[14+]
01.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.11, 12
03.30 “Моето приключение в
дивото” - биографичен,
драма, приключенски

03.00 „По средата”
04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Мутра по заместване”
Събота, 2 ноември
06.00 „Мутра по заместване” с.4 еп.15, 16
07.00 „Без пукната пара”
08.00 „Мутра по заместване” с.4 еп.1, 2
09.00 „Любимци” - еп.1, 2
10.00 „Дяволът носи Прада”
- драма, комедия, романтичен (САЩ, Франция,
2006), режисьор Дейвид
Франкел, в ролите: Ан
Хатауей, Мерил Стрийп,
Емили Блънт, Стенли
Тучи, Саймън Бейкър,
Ейдриън Грение и др.
12.00 „Голямата работа” комедия (САЩ, 2016),
режисьор Бен Фалкон, в
ролите: Мелиса Маккарти, Кристен Бел, Питър
Динклидж, Кати Бейтс и
др.
14.00 Премиера: „Полицаят от
Рубльовка” - с.2 еп.7
15.00 „Супер екипаж”
16.00 „Новите съседи”
19.30 „На гости на третата планета”
20.30 „Ледена епоха” - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2002),
режисьори Крис Уедж и
Карлос Салдана
22.30 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - с.2 еп.7
23.30 „Двама мъже и половина”
01.00 „Супер екипаж”
02.00 „Мутра по заместване”
03.00 „Любимци”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Мутра по заместване”

Неделя, 3 ноември
06.00 „Майк и Моли” - с.6 еп.1,
2
07.00 „Без пукната пара”
08.00 „Мутра по заместване” с.4 еп.3, 4
09.00 „Любимци” - еп.3, 4
10.00 „Ледена епоха” - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2002),
режисьори Крис Уедж и
Карлос Салдана
12.00 „Тайният живот на Уолтър Мити” - фентъзи,
комедия (АЩ, Великобритания, Канада, Австралия, 2013), режисьор
Бен Стилър, в ролите:
Бен Стилър, Кристен
Уиг, Шон Пен, Шърли
Маклейн и др.
14.00 Премиера: „Полицаят от
Рубльовка” - с.2 еп.8
15.00 „Супер екипаж”
16.00 „Новите съседи”
19.30 „На гости на третата планета”
20.30 „Дяволът носи Прада”
- драма, комедия, романтичен (САЩ, Франция,
2006), режисьор Дейвид
Франкел, в ролите: Ан
Хатауей, Мерил Стрийп,
Емили Блънт, Стенли
Тучи, Саймън Бейкър,
Ейдриън Грение и др.
22.30 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - с.2 еп.8
23.30 „Двама мъже и половина”
01.00 „Супер екипаж”
02.00 „Майк и Моли”
03.00 „Любимци”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Майк и Моли”

Понеделник, 4 ноември
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Домашен арест”, с.3 еп.7,
8
10.00 “Ой, къде изчезна Ной!”
- анимация, комедия
(Германия, Белгия, Люксембург, Ирландия, 2015),
режисьори Тоби Генкел и
Шон Маккормак
12.00 “По средата”
13.00 “Супер екипаж”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета”, еп.95
17.00 Премиера: “Преспав”,
еп.1
18.00 Премиера: “По средата”,
с.9 еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”,
с.10 еп.7
20.00 “Новите съседи”, en.46
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”, с.3 еп.22, 23
23.00 Премиера: “Супер екипаж”, с.2 еп.10, 11
00.00 “Свалки в облаците” комедия (Испания, 2013),
режисьор Педро Алмодовар, в ролите: Антонио
Бандерас, Пенелопе
Крус, Хуго Силва, Мигел
Силвестре, Хавиер Камара, Хосе Мария Яспик,
Лола Дуеняс, Сесилия
Рот, Пас Вега, Бланка
Суарес и др.
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”

04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”
Вторник, 5 ноември
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.5, 6
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
09.00 “Преспав”
10.00 “Alibi.com” - комедия
(Франция, 2017), режисьор Филип Лашо, в ролите: Филим Лашо, Елоди
Фонтан, Жюлиан Арути,
Тарек Будали, Натали Бай
и др.
12.00 “По средата”
13.00 “Супер екипаж”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета”, еп.96
17.00 Премиера: “Преспав”,
еп.2
18.00 Премиера: “По средата”,
с.9 еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече”,
с.10 еп.8
20.00 “Новите съседи”, en.47
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Двама мъже и половина”, с.3 еп.24
22.30 “Модерно семейство”, с.7
еп.1
23.00 Премиера: “Супер екипаж”, с.2 еп.12, 13
00.00 “Alibi.com” /п./ - комедия
(Франция, 2017)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

Сряда, 6 ноември
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.7, 8
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина”
08.30 “Модерно семейство”
09.00 “Преспав”
10.00 “Хартиени градове” - романтичен, мистъри, юношески (САЩ, 2015), режисьор Джейк Шрайър,
в ролите: Кара Делавин,
Нат Улф, Остин Ейбръмс,
Ансел Елгорт и др.
12.00 “По средата”
13.00 “Мис Сладкиш”
14.00 “Двама мъже и половина”
14.30 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета”, еп.97
17.00 Премиера: “Преспав”,
еп.3
18.00 Премиера: “По средата”,
с.9 еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече”,
с.10 еп.9
20.00 “Новите съседи”, en.48
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”, с.7
еп.2, 3
23.00 Премиера: “Супер екипаж”, с.2 еп.14, 15
00.00 Хартиени градове” /п./
- романтичен, мистъри,
юношески (САЩ, 2015)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”

Четвъртък, 7 ноември
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.9,
10
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Преспав”
10.00 “Шпиони” - екшън,
комедия, криминален
(САЩ, 2015), режисьор
Пол Фийг, в ролите:
Мелиса Маккарти, Джейсън Стейтъм, Джуд Лоу,
Миранда Харт, Ниа Лонг,
Алисън Джани, 50 Cent,
Роуз Бърн, Боби Канавали и др.
12.00 “По средата”
13.00 “Мис Сладкиш”
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета”, еп.98
17.00 Премиера: “Преспав”,
еп.4
18.00 Премиера: “По средата”,
с.9 еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече”,
с.10 еп.10
20.00 “Новите съседи”, en.49
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”, с.7
еп.4, 5
23.00 Премиера: “Супер екипаж”, с.2 еп.16, 17
00.00 “Шпиони” /п./ - екшън,
комедия, криминален
(САЩ, 2015)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”
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Български

тв програми

Петък, 1 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 21 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 22 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Мьобиус” (2013 г.), Франция/
Белгия
18.20 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Иваново детство” (1962 г.), СССР
22.05 Дискусионен клуб с водещ Велизар Енчев (п)
23.05 Новини (п)
23.35 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.35 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
02.30 „Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
03.30 „За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов (п)
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар

Събота, 2 ноември
07.00 „Живата вечност”
07.30 „Холивудски знаменитости”
07.55 „Миа и аз”
08.30 „Преселение” (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица” - фолклорно
предаване (п)
10.30 „Библейските загадки”
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
14.05 ТВ пазар
14.30 „Професия Турист”: Тунис /І част/
16.00 „Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.55 Киносалон БСТВ: „Иваново детство” (1962 г.), СССР
18.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: „Гара
за двама”, І част, (1983 г.),
СССР
21.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
22.30 Новини (п)
23.00 „Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (п)
00.00 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
01.00 „Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
02.00 „За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
04.00 „Лява политика” с водещ
Александър Симов
05.00 „Не се страхувай” с водещ Васил Василев

06.00 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
Неделя, 3 ноември
07.00 „Иван, талантът и децата”
07.30 „Холивудстки знаменитости”
07.55 „Миа и аз”
08.30 „Библейските загадки”
09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист”: Тунис /І част/
10.00 „Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Братята, влюбени в България”
14.00 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 „Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.20 Киносалон БСТВ: „Гара
за двама”, І част, (1983 г.),
СССР
17.45 „Преселение”
18.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: „Гара
за двама”, І част, (1983 г.),
СССР
21.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков
22.30 Новини
23.00 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
00.00 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
01.00 „За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
02.00 „Червен картон” с водещ
Кирил Веселински
04.00 „Не се страхувай” с во-

ПЕТЪК, 1 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки“ (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен

СЪБОТА, 2 ноември
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Тимбър и картата на
съкровищата” (премиера) – с уч. на Уилфърд
Бримли, Джей Ди Хоп и
др.
14.45 „Тайните на Беки Б.” – с
уч. на Айла Фишър,Хю
Данси, Джон Гудман,
Джон Литгоу, Кристен
Ритър, Джоан Кюсак и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „2012” – с уч. на Джон
Кюсак, Уди Харелсън,
Чиуетел Еджиофор,
Танди Нютън, Аманда
Пийт, Оливър Плат, Дани
Глоувър и др.
01.15 „Равни”– с уч. на Кристен
Стюарт, Никълъс Холт и
др.
04.30 „Тимбър и картата на
съкровищата” – с уч. на
Уилфърд Бримли, Джей
Ди Хоп и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 3 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „СЪБУДИ СЕ И ГЛАСУВАЙ!” с Мира Иванова
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
13.00 „Идалго: Океан от огън ”
– с уч. на Виго Мортенсен, Омар Шариф, Луис
Ломбард, Зулейка Робинъсн, Джей Кей Симънс и
др.
16.00 Новините на NOVA
16.15 „ИЗБЕРИ НЕДЕЛЯТА НА
NOVA” с Мая Костадинова
18.00 „Студио НОВИТЕ КМЕТОВЕ” с Аделина Радева,
Виктор Николаев и Николай Дойнов
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.45 „Студио НОВИТЕ КМЕТОВЕ” с Аделина Радева,
Виктор Николаев и Николай Дойнов
21.00 „Хубава жена” – с уч. на
Ричърд Гиър, Джулия
Робъртс, Джейсън
Алекзандър, Ейми Ясбек,
Хектор Елизондо и др.
23.30 „Единакът” – с уч. на
Джет Ли, Джейсън Стейтъм, Луис Гусман, Джон
Лоун, Надийн Велазкес и
др.
01.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
02.00 „Заветът” – с уч. на Стивън Страйт, Лора Рамзи,
Тейлър Кийч, Себастиан

ПОНЕДЕЛНИК, 4 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

ВТОРНИК, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

СЪБОТА, 2 ноември
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - избрано
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
– здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина
Анева”
10:45 Телемаркет
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
11:30 „Резултатът”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 Имате думата” с Александър Владимиров - избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наделина Анева - избрано
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 3 ноември
07:00 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 –
изборно студио
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес”
-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Документален филм на
Канал 3
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наделина Анева - /п/
17:00 НОВИНИ
17:15 Документален филм на
Канал 3
18:00 НОВИНИ
18:30 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 изборно студио
19:00 НОВИНИ
19:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 изборно студио
20:00 НОВИНИ
20:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 изборно студио
21:00 НОВИНИ
21:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 изборно студио
22:00 НОВИНИ
22:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 изборно студио
23:00 НОВИНИ
23:15 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 -

изборно студио
00:00 НОВИНИ
00:15 Документален филм на
Канал 3
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 4 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „ОФАНЗИВА с Любо Огнянов” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения
ВТОРНИК, 5 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Денят на живо” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – избрано
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 1 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” -/п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

15

дещ Васил Василев
05.00 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
06.00 „Лява политика” с Александър Симов
Понеделник, 4 ноември
05.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
06.00 “Лява политика” с Александър Симов
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция”- сериал, 22 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 23 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Гара
за двама”, ІІ част (1983 г.),
СССР
17.50 “Холивудски знаменитости”
18.20 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 1 и 2 епизод (2015
г.),
Русия
22.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
23.30 Новини
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.00 “Гласове” с водещ Явор

Дачков
03.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
04.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
Вторник, 5 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 23 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Не се страхувай” с Васил
Василев
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 24 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 1 и 2 епизод (2015
г.),
Русия
17.50 “Холивудски знаменитости”
18.20 “Лява политика” с Александър Симов
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 3 и 4 епизод (2015
г.),
Русия
22.00 “Лява политика” с Александър Симов
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Не се страхувай” с Васил
Василев
02.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
03.30 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър
Сивилов
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар
Сряда, 6 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 24 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 25 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 3 и 4 епизод (2015 г.), Русия
17.50 “Холивудски знаменитости”
18.20 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 5 и 6 епизод (2015 г.), Русия
22.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
02.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
03.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар
Четвъртък, 7 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 25 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 26 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 5 и 6 епизод (2015 г.), Русия
17.50 “Холивудски знаменитости”
18.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 7 и 8 епизод (2015 г.), Русия
22.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
03.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар

Стан,Чейс Кроуфърд и др,
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 3 /п/

СРЯДА, 6 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 7 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Кошмари в кухнята” –
риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02450 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения
СРЯДА, 6 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ1
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/

23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения
ЧЕТВЪРТЪК, 7 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/

2

16
петък, 1 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 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура „ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение

Евроком
Петък, 1 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

17:35
18:40
20:00
20:30
22:00
22:50

00:35

02:40

Петък, 1 ноември
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Нани Брегвадзе, Надежда
Михалкова, Анна Михалкова,
Филипп Янковский, Артур
Смольянинов в фильме «Любовь с акцентом» (16+)
Сергей Пускепалис, Анатолий
Белый, Светлана Ходченкова,
Алексей Бардуков, Катерина
Шпица в фильме «Метро»
(16+)
Константин Крюков, Аглая
Шиловская, Михаил Поречен-

Български

тв програми

06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 2 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 „Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 „Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 3 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 - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 „Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 „Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 „Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение

06.45 „Дискусионно студио”
повторение
понеделник, 4 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
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, 5 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
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 2 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
12:00 Ключът към успеха
12:30 България, която съградихме - 1 еп.
13:00 Времена и нрави - избрано
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Игрален филм
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
06:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

Неделя, 3 ноември
07:00 Ekids- Анимация
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Новини
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
19:00 Местни избори 2019
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - избрано
04:30 Шпионката на Коко Скрита камера
05:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
06:59 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 4 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 България на живо - с Иво
Божков
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:30
09:00
09:55
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
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Най-гледаните

04:00
05:00
05:10
05:35

ков, Роман Мадянов, Андрей
Руденский в фильме «Вурдалаки» (12+)
«Про любовь» (16+)
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Михаил Пореченков в многосерийном фильме «Куприн.
Поединок» (16+)

Събота, 2 ноември
05:35 Михаил Пореченков в многосерийном фильме «Куприн.
Поединок» (16+)
07:15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:55 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Премьера. «Игорь Тальков.
„Память непрошенным гостем... “» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (12+)
16:05 Дмитрий Назаров, Марк
Богатырёв, Елена Подкаминская, Дмитрий Нагиев в фильме «Кухня в Париже» (16+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 Екатерина Федулова, Евгений
Цыганов, Ирина Рахманова,

22:00
23:10

00:50

02:15
03:25
04:10
05:00
05:10
05:35

Татьяна Кравченко в фильме
«Питер FM» (12+)
«Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр (16+)
Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит в комедии «О
чём говорят мужчины. Продолжение» (16+)
Николай Караченцов,
Владимир Стеклов, Борис
Щербаков, Владимир Ерёмин
в фильме «Криминальный
квартет» (16+)
Раиса Рязанова, Николай
Крючков в фильме «Человек
на полустанке» (0+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Нина Русланова, Леонид
Куравлёв в фильме «Берегите
мужчин!» (12+)

Неделя, 3 ноември
07:00 «Теория заговора» (12+)
07:40 «Здоровье» (16+)
08:40 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проекте-
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сряда, 6 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
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 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 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
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Вторник, 5 ноември

Сряда, 6 ноември

10:30 EuroTV Shop
11:00 Времена и нрави - избрано
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
21:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
04:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

10:30 EuroTV Shop
11:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
14:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 7 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
06:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:59 Делници - с Николай
Колев

путешествии «Жизнь других» (12+)
10:10 «Видели видео?» (6+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:45 Премьера. «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
14:45 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Анимационный фильм (12+)
16:15 Премьера. «Звёзды „Русского
радио“» (12+)
18:20 Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Лия Ахеджакова,
Олег Басилашвили в комедии
«Служебный роман». 1-я серия (0+)
20:00 «Время»
20:20 «Служебный роман». 2-я серия (0+)
21:35 Сергей Светлаков, Вера
Брежнева, Михаил Ефремов в
фильме «Джунгли» (12+)
23:05 Алексей Гуськов в фильме
«Находка» (18+)
00:50 Савелий Крамаров, Михаил
Пуговкин, Анатолий Папанов,
Татьяна Пельтцер в фильме
«Ход конём» (12+)
02:10 Анатолий Папанов, Нина Сазонова в фильме «Наш дом»
(12+)
03:45 «Про любовь» (16+)

Телеканал Россия (RTR)
05:00
09:00
10:00
10:25
10:45
11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
22:20
22:45
00:20
01:10
02:45

Петък, 1 ноември
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Юморина
Сто причин для смеха
Потерянное счастье. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Уходя – уходи. Х/ф
Хочу замуж. Х/ф

Събота, 2 ноември
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пешком.... Москва - Можайское
шоссе
11:10 Пятеро на одного
05:00
08:20
08:40
09:20
10:00
10:20
10:40

11:55
13:45
17:05
19:00
20:00
23:20
00:15
01:35
04:50

05:45
07:30
08:15
08:40
09:20
10:00
10:20
10:55
11:50
13:50
15:35
19:00
21:00
21:40
23:50
00:35
02:10

Петросян-шоу
Перекресток. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Искушение наследством. Х/ф
Романтика романса
Двое в новом доме. Х/ф
Сила любви. Х/ф
Пешком.... Москва - Можайское
шоссе
Неделя, 3 ноември
Переверни страницу. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко “Свободная,
красивая...”
Семь невест ефрейтора Збруева
Катькино поле. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Дежурный по стране
Вечная сказка. Х/ф
Следователь Тихонов

Продължава на стр. 25
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Високото кръвно и холестеролът
вече имат решение!
Професор Здравков препоръчва мощен билков
комплекс за справяне с хипертонията

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

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

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

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

Препоръчвам на своите пациенти кардиоксин при хронично високо кръвно и увредена кръвоносна система. Особено
подходящ е за хора с прекарани инсулти и инфаркти, които са застрашени от
повторен рецидив. За създаването на кардиоксин,
българските учени са отделили цели 4 години. Откритието на годината беше номинирано за международна награда. Многоетапното тестване доказва ефективността на средството, за което академиците получиха всички необходими лицензи, сертификати за качество.
Формулата работи в
комплекс, т.е. не само подобрява притока на кръв,
но и осигурява на организма съществени микроелементи и витамини. Клиничните проучвания показват, че кръвното налягане на пациентите се
връща към нормалното в
рамките на 1-2 часа след
приложението на кардиоксин. С напредването на
терапевтичния курс еластичността на кръвоносните съдове се увеличава, общото здравословно
състояние се нормализира и симптомите на хипертония изчезват. Научно е
доказано, че кардиоксин
намалява риска от хипертонична криза и сърдечен
удар.
В какво се крие тайната за мощното действие на препарата? Учените са открили сложно
съединение, което е основната съставка на кардиоксин, а именно: Проантоцианидин – най-мощният антиоксидант. Веществото проантоцианидин,
съдържащо се в кардио-

ксин, има отличен ефект
върху кръвоносните съдове. Проантоцианидин
има изразен венотоничен
ефект. Повишава венозния тонус, действа веноконстриктивно и антиексудативно върху перивенозната тъкан. Веноконстриктивното действие е
свързано с констрикция
(стягане) на гладката мускулатура на съдовата стена и свиване на периферните венозни съдове. Антиексудативното му действие намалява капилярната пропускливост и чупливост и нормализира
капилярната резистентност. Освен това има капиляротоничен ефект и
подобрява микроциркулацията. Интересен е фактът, че проантоцианидинът въздейства и на артериалните съдове, а не само на капилярите, вените
и лимфните. Има артериален вазодилатиращ ефект
(разширяване на артериалните кръвоносни съдове). Намалява спазъма на
артериите и разширява
артериолите.

Предимства
на кардиоксин:

Още през първите 6
часа от приемането вашето кръвно налягане влиза
в нормата! Не води до рязко спадане на кръвното налягане.
Хармонично регулира работата на сърцето.
Пълно възстановяване.
Премахване на стенокардията, аритмията,
неврозите, подобряване
на паметта, възстановяване на речта и движенията
след инсулт.

Благодарение на билковия си състав тази хранителна добавка подпомага сърдечната дейност
и предпазва сърцето. кардиоксин има изключително действие при нарушения на функциите на сърдечно-съдовата система.
Прилага се при хронична съдова недостатъчност и като профилактично средство срещу пристъпи на стенокардия. Укрепва съдовете и регулира
кръвното налягане. кардиоксин поддържа нормалната пропускливост
на кръвоносните съдове и
оросяване на крайниците.
За кого е подходящ
кардиоксин?
за хора с наднормено тегло
за хора, страдащи от
диабет
за хора с хронична
хипертония
за злоупотребяващи
с алкохола
за хора с намалена
физическа активност
за дългогодишни пушачи
за професионални
спортисти
за хора в напреднала възраст
за хора, подложени
на постоянен стрес
за хора със сърдечно-съдови заболявания
още предимства
от употребата на
кардиоксин
подобрява нивата на
кръвното налягане
поддържа нормалната пропускливост на кръвоносните съдове
поддържа нормалното оросяване на крайниците
засилва кръвооросяването
подобрява кръвообращението
подобрява работата
на коронарните артерии
 има
успокояващ
ефект върху нервната система
100% натурална формула за постигане на подобри резултати
без никакви странични ефекти
без никакво съдържание на консерванти, оцветители и ГМО
напълно чист продукт, който не натоварва
тялото с излишни химически съставки

При поръчка на три продукта
получавате подарък книжка
„Лечебните билки на България“.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40
и на: https://biotica.bg или в аптеките.
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./

2

18

Медицина

44

Български

Дълголетие

30.X. - 5.XI.2019 г.

краката ви са топли?
Значи сте здрави!
Проблемите със здравето наистина започват често от студените
крака. Дръжте тялото си на хладно, стомахът празен, а краката на
топло! Така са съветвали лекарите в Древността.
Стъпалата са осеяни с чувствителни рецептори, които чрез централната нервна система са
свързани и с дихателните органи. По лигавицата на носа също
има рецептори,
които моментално откликват на
сигнала на нашите стъпала, ако на
тях им е студено:
развива се възпаление и се появява хрема. За
да избегнем това,
трябва да закаляваме краката си.
Сутрин и вечер е
добре да ходим
боси по пода за около 5 минути.
Всеки ден тези разходки трябва
да се увеличават с няколко минути и към края на месеца времето
за разходка може да достигне 1
час независимо от температурата.
В резултат на това кожата ще
загрубее и ще притъпи реакцията
към студа. След това можете да се
разхождате боси на балкона или
в двора. След разходката краката
трябва да се измиват с топла вода и сапун, енергично да се разтриват, а на мускулите на глезените трябва да се прави енергичен
масаж. Закаляването може да става и чрез измиване или обливане.

Краката се поставят в леген пълен
с вода със стайна температура за
1 минута. След това се разтриват
с хавлиена кърпа, докато се усети
топлина. През следващите 10 дни
продължителността на процедурата се увеличава с по 1 минута
дневно, а температурата на водата
се намалява с 1 градус. Така
след няколко месеца температурата на водата трябва да бъде не по-висока от
5-7 градуса. Обливането на
краката трябва да става по
метода на контраста. Краката се потапят с леген с топла
вода (над 40 градуса), а след
това в леген със студена вода (10-15 градуса). Процедурата завършва отново с потапяне в топлата вода. Краката се избърсват с хавлия
и се масажират. Препоръчва се температурата на студената вода всеки ден да се
намалява с 2-3 градуса, докато достигне 3-5 градуса.
Жените, които често робуват на желанието си да изглеждат
добре, излизат в студените есенни вечери или през зимата с тънки чорапи и тесни обувки. Но така краката много бързо измръзват и тялото се настройва на мисълта само да се прибере някъде
на топло.
Прибирайки се у дома, можете
да стоплите краката си по следния
начин: 1. Поставете ги в леген с гореща подсолена вода. 2. Намажете
стъпалата си с крем и ги разтъркайте енергично. 3. Обуйте дебели вълнени чорапи и се завийте с
одеяло. Приливът на топлина няма да закъснее.

Ñ LAXAL ÇÀÁÐÀÂÅÒÅ Ãорчивият вкус е сигнал за заболяване
ÇÀ ÇÀÏÅÊÀ

Най-честата причина
за запека е недостатъчното количество целулоза и растителни влакна
в храната, както и ограниченият прием на течности. Констипацията е
неприятно състояние,
което често поради неудобство не се комуникира достатъчно и проблемът се задълбочава. Това
може да доведе до сериозни усложнения – автоинтоксикация на организма, натоварване на черния дроб, нарушаване
обмяната на веществата,
диабет, заболявания на
щитовидната жлеза.
Все повече хора се доверяват на Псилиума за
ефикасно премахване
на запека. Приемането
му стимулира естественото движение на червата и не ги прави лениви. Това води до съвсем
безболезнено изпразване на чревното съдържание.
Третирането на проблема с повечето разхлабителни, включително и
с широко разпростране-

ни билки, води до разраняване на чревната лигавица, което е причина за
неспособността на червата да действат самостоятелно, т.е. те стават лениви. В този случай единственият начин да премахнем тежестта в корема и да избегнем интоксикацията, която запекът
предизвиква, е да увеличаваме дозата от приеманите разхлабителни. За
съжаление идва момент,
в който дори и големите
дози стават неефективни. Разхлабителни, които поради тези причини трябва да избягваме,
са бизакодил, сена (майчин лист), рициново масло, лактулоза, магнезиево мляко, сорбитол, минерални масла.
Псилиумът е напълно
безвреден и щади червата. Приемът на билката
половин час преди хранене осигурява перманентно стимулиране на
чревната моторика и редовно изхождане. Необходимо е да се приема с
повече течности, тъй ка-

то действието на Псилиума е базирано предимно на неразтворимите
фибри, които набъбват
след напояване с вода.
Това води до увеличаване обема на чревното
съдържание и до неговото естествено механично
изхвърляне.
Билката може да се намери с органичен произход във вид на капсули
в аптечната мрежа като
активна съставка на фитопродукта LaxaL (Лаксал). Препоръчва се от
гастроентеролози като
щадящо средство срещу запек, което след период на натрупване има
положителен и траен
ефект, регулиращ стомашно-чревната перисталтика. Не води до зависимост и може да се
приема продължително
време, без да има никакви странични действия.
LaxaL (лаксал) не съдържа животински продукти,
оцветители и консерванти. Можете да намерите
в аптеките или online на
www.botanic.cc

Неприятният вкус в устата се появява
при проблеми в храносмилането. Най-добре е гастроентеролог да изясни причината. Най-често горчилката в устата се дължи
на заболявания на черния дроб и жлъчните пътища. Друга причина са стоматологичните проблеми като: стоматит - възпаление на лигавицата в устната кухина,
глосит - възпаление на езика, неправилно
конструирани зъбни протези или непоносимост към материала им и др. Горчивият
вкус се появява и при някои ендокринни и
психични заболявания, както и при стрес.
Горчилката е страничен ефект при прием на лекарства. Например антибиотиците
убиват микроорганизмите, които са част от

естествената микрофлора на червата. Това
води до сисбактериоза. Вследствие на нея
се образува и неприятно усещане в устата.
Горчив вкус се усеща и при възпаление на
лигавицата на стомаха (гастрит), дванадесетопръстника (дуоденит), задстомашната
жлеза (панкреатит), тънкото черво (ентерит), дебелото черво (колит). Горчилката
може да има временен характер. Когато
неприятният вкус се появява при стрес, е
добре да се използва тинктура от валериана. Когато е вследствие на киселини, помага лененото масло. В случай, че горчивият вкус е упорит и продължава с дни, е
препоръчително да се потърси причината от специалист.

МАСАЖ СрЕЩУ
ГЛАВОбОЛИЕ

Всеки страда от време
на време от главоболие. Но
когато почувствате, че главата ви ще се пръсне, не се
бавете, просто си направете триминутен масаж.
1,5 минути. Сложете
върховете на пръстите на
двете ръце върху средата на челото и започнете с
кръгови движения да масажирате челото, като постепенно слизате към слепоочията. 30 секунди. Покрийте с длани очите си, а с върховете на пръстите масажи-

райте с въртеливи
движения челото от
основата на веждите
нагоре и обратно. 40
секунди. С върховете на показалците на
двете ръце масажирайте от двете страни основата на носа, като отивате по основата на
веждите към слепоочията.
10 секунди. С върховете
на средния и безименния
пръст на двете ръце погладете леко ъглите на очите. 10 секунди. Интензив-

но разтрийте ушите и ушните висулки. Така ще предизвикате прилив на кръв
в мозъка. След масажа леко разкършете врата, като
раздвижите главата вляво
и вдясно и наплискате лицето с хладка вода.
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„Велеви
Фарма”
ООД е създадена през
1996 г. като дистрибуторска фирма на
болнични и аптечни
продукти.
Фирмата е лицензиран търговец на
едро на лекарствени продукти, медицински изделия, козметика, хранителни
добавки, билки, билкови смеси и чайове.
Поддържаните артикули наброяват около 15 000. Във Фирмата работят висококвалифицирани служители, наброяващи
120 човека. Чрез своята логистика фирмата покрива около 90%
от територията на
страната и достига
до всички областни
градове.
Разполагаме с два
склада – един в гр. София, отговарящ за
западната част на
страната и втори в
гр. Стралджа, имащ
за задача да покрие
източната половина
на България.
След създаването си
„Велеви Фарма” непрекъснато, всяка година
разширява територията, която покрива, а,
разбира се, увеличава
и броя на обслужваните клиенти.

Камъните в жлъчката са като бомба със закъснител.
Природата в помощ на черния дроб
Камъните, които се образуват в жлъчката, може да
са твърди и меки като глина, с размера на песъчинка
или до няколко сантиметра
в диаметър. Броят им варира от един до десетки и дори стотици!
До опасни последствия
би могла да доведе дори и
една песъчинка в жлъчния
мехур, убедени са специалистите.
По тази причина, те често препоръчват оперативно отстраняване на жлъчката. Народната медицина обаче има своя теория
за заболяването. Наскоро немски медик и изследовател открива комбинация от екстрактите на няколко растения (бял трън,
глухарче, артишок и шизандра), която размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им извеждане от тялото. По думите на лекарите процесът е
по-бавен и по тази причина
се препоръчва тримесечен
прием за пълни резултати,
но не предизвиква кризи
и предпазва тялото от последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с
това се наблюдава очистващо действие върху черния
дроб, с което формулата се
препоръчва при пациенти
с омазнен черен дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др.
Откритието е регистрирано
под името Хепа Клийнър и
е достъпно в България в ре-

номираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист)
за Хепа Клийнър: „Препоръчвам горещо продукта. Аз
самият провеждам всяка година тримесечен курс, за да
поддържам черния си дроб
и да съм сигурен, че няма да
страдам от камъни в жлъчката.“
Действие на Хепа Клийнър:
 Действа благоприятно
върху храносмилателния
тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата;
 Спомага за отделянето
на токсичните вещества от
организма и пречиства черния дроб и жлъчката на клетъчно ниво;
 Регулира стойностите
на чернодробните ензими;
 Пречиства черния дроб
от токсините, бактериални и
вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди,
лекарства, алкохол;
 Предпазва черния дроб
от увреждане;
 Засилва естествените
процеси на детоксикация.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ:
Има някои допълнителни
положителни ефекта от приемането на ХЕПА КЛИЙНЪР.
Пречиствайки организма ни,
той спомага да се справим с
проблеми, понижаващи самочувствието ни и влошаващи качеството ни на живот.
Затлъстяване - ХЕПА КЛИЙНЪР освобождава черния дроб от мастните депа, които му пречат да
изхвърля натрупаните то-

ксини. Като част от храносмилателната система добре
работещият черен дроб ще
способства за по-редовното изхвърляне на отпадъците от червата. Вътрешното отслабване и освобождаване от мазнините ще проличи и отвън.
Проблеми със ставите Като прочиства организма,
ХЕПА КЛИЙНЪР намалява
масата на тялото, а оттам и
напрежението и болката в
ставите. С това се подобрява качеството на живот и се
повишава физическата активност.
Запушване на кръвоносните съдове - Детоксикацията на черния дроб с
ХЕПА КЛИЙНЪР осигурява
кръв на сърцето, която е понаситена с кислород и хранителни вещества. Така се
подобрява нормалната работа на сърцето и кръвоносните съдове. Правилно
функциониращата сърдечно-съдова система е гаранция за превенция и предпазване от инфаркти и инсулти.
Отоци - Освобождаването от излишните течности благодарение на ХЕПА
КЛИЙНЪР ликвидира отоците и подпухналото лице,
а заедно с това повишава
общия тонус и притока на
енергия.
ХЕПА КЛИЙНЪР ИМА
ПРЕЧИСТВАЩО И ЗАЗДРАВЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ
ХЕПА КЛИЙНЪР съдържа мощни природни съставки за детоксикация и подпо-

магане дейността на черния
дроб. Хепатопротективният
ефект се дължи на високото
съдържание на мощния антиоксидант силимарин. Редица клинични проучвания
са доказали, че силимаринът стимулира естествената регенерация на черния
дроб, подпомагайки синтезата на структурни белтъци
в чернодробните клетки (хепатоцити).
ХЕПА КЛИЙНЪР има
жлъчкогонен ефект за усилване секрецията на жлъчен
сок и подобряване метаболизма на мазнините. Освен
това продуктът стимулира
производството и на други типове храносмилателни ензими и действа много
добре на лигавицата на храносмилателния тракт за подобряване на храносмилането и превенция на възпалителните процеси по нея.
Високият оксидативен стрес
вследствие на прекомерното образуване на свободни
радикали се асоциира със
значително отслабване на
имунната система. Тя не успява да неутрализира своевременно дори по-безобидни болестотворни агенти и в

резултат е налице често боСъстав
ледуване или имунен срив.
 Бял трън - екстракт
Антиоксидантните свой- (200 мг);
ства на ХЕПА КЛИЙНЪР
 Корен от глухарче оказват много мощен пред- екстракт (200 мг);
пазващ ефект, неутрализи Артишок - екстракт
райки голяма част от сво- 200 мг);
бодните радикали в орга Шизандра - екстракт
низма. В допълнение ХЕПА (200 мг).
КЛИЙНЪР стимулира проПрепоръчителен прием:
изводството на бели кръв2 капсули дневно, след
ни клетки – основните ком- хранене, с достатъчно копоненти на имунната сис- личество вода. Специалитема.
стите препоръчват 3 меХепа Клийнър има дъл- сеца прием, за да получиготрайно действие, като за- те най-добри резултати.
пазва своята ефективност в Но можете да започнете
тялото дори след периода да чувствате някои от прена употреба. Без лекарско димствата и подобренията
предписание.
и много по-рано.
При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.

Хепа Клийнър можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.
цена:
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка /общо: 105 лв./
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Кръвоизливът
в окото идва
от диабет и
хипертония
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Най-важните причини за кръвоизлив в
окото са диабетът, високото кръвно налягане и атеросклерозата. Те увреждат малките
съдове в окото и дори да няма повишаване
на налягането в съдовете, те се пукат. Затова е важно диабетиците и хипертониците да
не се навеждат бързо и продължително, да
не се напъват в тоалета.
Излятата кръв в окото пречи на зрението, пред окото на пациента се спуска черна
пелена. Това е, разбира се, и най-плашещият признак. Кръвоизливът в окото изисква
веднага подходящо лечение. Впрочем пациентът е достатъчно уплашен и почти винаги
търси специализирана помощ.
При пациенти от третата възраст трябва
да се открие първоначалната причина - диабет, хипертония или други заболявания - и
тя да се лекува едновременно с лечението
на поразеното око. При кръвоизлив от диабет положението е по-сериозно и по-често е
необходима оперативна намеса. Тя изчиства
насъбраната кръв и с лазер се лекуват засегнатите съдове.

Л

Хиляди хора по цял свят промениха живота си
през последните години, след като се довериха на
лечебното действие на поляризационния диск ПОЛАРИС

Заради различните „нечистотии”, на които сме изложени, нашите клетки губят амплитудата, следователно не вибрират така енергично, както биха вибрирали в оптималното си състояние. Това можем
да сравним с обикновено махало
(или с детска люлка). При раждането си ние получаваме максимална енергия, както махалото получава максимална енергия, когато го
залюлеем енергично. На младини,
когато имаме такава енергия, ние
сме по-малко предразположени
към болести, но с течение на времето амплитудата на вибрациите
на нашите клетки става все по-малка, както махалото забавя движението си, ако не го залюлеем отново.
Д-р Дино Томич достига до завидни резултати и създава поляризационния диск ПОЛАРИС за
повишаване на притока на жизнена енергия в организма и да подобри здравето на стотици хора, за
постигането на които са работили великите учени Георг Лаковски
(Georges Lakhovsky) и Никола Тесла (Nikola Tesla). Те говорят, че с
прилагането на високофренквентни осцилатори и вортекс антени
могат да се лекуват успешно редица болести, които и днес се смятат
за нелечими. По думите на д-р Томич така, както е възможно да се из-

върши диагностика, така с помощта
на електромагнитните вълни е възможно да се приведе целият организъм в балансирано здравословно състояние.
Задачата на ПОЛАРИС е да компенсира енергийния спад в организма и същевременно да се решават
и здравословните проблеми. Дискът многократно засилва притока
на жизнена енергия (биоенергия) в
организма ни и го стимулира да се
излекува сам по напълно естествен
начин. Човешкият организъм притежава всички механизми за самолечение, но е необходимо този механизъм да се задвижи, за което
ни помага поляризационният диск.
Опита доказва най-точно казаното:
Камен Киров, гр. Добрич
Здравейте! И сърдечни благодарности за създаването на този
диск! Поръчвам за втори път - този път за роднини и близки. Ползвам диска от близо година и половина, кажи-речи, ежедневно. Работя с хора (като учител и обучител) и в голяма част от времето
си съм или на крак, или седнал пред
компютър. В изправено положение
в активна дейност рядко успявам
да следя и да внимавам за баланса
в тялото си. Това като цяло засилва травми и проблеми, които имам

от предишни години, свъзани с болки в гръб, таз, колене, глезен, пета.
Ползата от диска усещам в две направления: от една страна, емоционално ми помага да запазвам баланс и дистанция в натоварващи
ситуации по време на работа - не
се напрягам и оставам с меко отношение и към себе си, и към другите, а от друга страна, вечер или
сутрин, докато съм на компютър
или чета книга, минавам с диска
по цялото си тяло - под ходилата,
пета, колене, таз, корем, слънчев
сплит, сърце, гърло, чело, теме - и
усещам хармонизирането,
затоплянето,
движението
на вълни в тялото си (доста сходно на
процедури Рейки или медитации). Споделял съм диска с познати
и роднини, които в даден момент
имат болки или някакво напрежение, без да им казвам какво и защо им го давам. Обратната връзка от тях е също затопляне, успокояване, отшумяване на проблема.
Ще ми се да науча повече за технологията и начина на работа на
това (на пръв поглед) обикновено
дискче. Дано се използват принци-

пите и разбиранията за човешката същност във все повече направления и аспекти от живота ни!
Благодарности и всичко добро!
С уважение, К. Киров
И още опит от срещата на д-р
Томич в Канада, Монреал:
„Поръчах диск ПОЛАРИС заради болката в областта на слабините,
която често ми причиняваше трудности при ходене. Започнах да го
използвам редовно и вече ходя без
болка. Използвам го и за болки в
раменете и навсякъде, където се
появат. От редовната употреба на
ПОЛАРИС значително се подобри кръвообращението ми.
Продължавам да говоря за ПОЛАРИС
на всички мои приятели, защото съм
убеден, че дискът
ПОЛАРИС е фантастично средство, с което можем да
управляваме здравето си. Голяма
благодарност на онези, които са
го създали”.
(Н.Г. Сталберт от Квебек, дошъл до Монреал за лична среща
с д-р Томич)
Освен споменатото дотук
ПОЛАРИС е доказал отличното си
въздействие и при: : всички видове болки, гинекологични и уро-

логични проблеми, болести на
гърба и ставите, пълнота, намалено либидо и потентност, стерилитет, хемороиди, запек и проблеми с червата, белодробни и
сърдечни проблеми, отклонение от нормалното кръвно налягане, проблеми с щитовидната жлеза и синусите, главоболие, безсъние и лошо настроение.... Ускорява зарастването на
постоперативните рани и фрактури. ПОЛАРИС може да се използва от хора с импланти и пейсмейкъри.
ПОЛАРИС има неограничен
срок на годност и няма нужда от
никаква поддръжка. Запомнете:
вашето здраве е във вашите ръце.
За поръчка и информация:

тел: 0886 777 126 и на
сайта на Поларис БГ
www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОЛАРИС
1бр. - 70.00 лв. + доставка
2бр. - 140.00 лв. + безплатна
доставка
3бр. - 10% отстъпка /189,00 лв./
+ безплатна доставка
Куриерски услуги доставка в гр.
София – 5.00 лв.
Куриерски услуги доставка до
други населени места – 7.50лв.
В опаковката има подробно
описание за приложението му.
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Êниæарÿò, êогоòо
нари÷аха ìиниñòúр
Пловдивският исторически
музей гостува в Пазарджик с изложбата "Христо Г. Данов - книжарят, когото наричаха министър".
В петнадесет фотодокументални табла е проследен житейският път на Христо Данов, дейността му като книжар, издател
и печатар и ролята на неговата
книжарница на "един вид министерство на Народното просвещение за целокупна България”. Богатият и широкообхватен репертоар на неговото издателство е илюстриран с оригинални издания на учебници и
книги, картини, помагала. Представено е участието на Христо
Г. Данов в Първото българско
земеделско-промишлено изло-

жение през 1892 г. и дейността
му като кмет на Пловдив. Изложбата се допълва от негови
лични вещи, повечето от които представляват почетни грамоти, адреси и подаръци, връчени му по повод 50-годишния
юбилей от началото на неговата
книгоиздателска дейност през
1905 г.
В изложбата е представен
и безценен експонат, собственост на Пазарджишкия исторически музей - първото издание
на "Географико-историко-статистическо описание на Татар
Пазарджишката кааза" от 1870
г., с ръкописни поправки на автора Стефан Захариев.
Експозицията ще е отворена за посещения до 4 ноември.

Ïðàçíèê íà ãðîçäåòî
Празник на гроздето се
проведе в търговищкото село Ловец. Организатори на
проявата бяха местното читалище „Светлина - 1931“ и пенсионерският клуб „Надежда“
от село Осен, разказва секретарят на културната институция Селиме Селим.
Идеята е била стопаните
от двете населени места да
подредят в изложба различни сортове от вкусния есенен
плод грозде, домакини да споделят рецепти за приготвяне на
хубаво домашно вино и ракия.

На празника бяха подредени
експонати за кулинарна изложба. Имаше дегустации на вино и

ракия. А стопанинът, чиято напитка получи най-висока оценка за пивкост, разкри тайната
при приготвянето й. Читалищният секретар каза още, че в
Ловец и Осен големи лозови
масиви вече няма. Но хората
си гледат по няколко ара лозе в дворовете. По думите й за
добро вино, освен качествено
грозде, се изисква и майсторлък в етапите на приготвянето му. Накрая на празника самодейката Калинка Янакиева пя
народни песни за настроение на
празнуващите.

30.X. - 5.XI.2019 г.

Нови разкрития
на археолозите
в с. Каменово

С нови разкрития
приключиха археологическите проучвания в кубратското
село Каменово. Това
съобщи праисторикът Дилен Дилов от
разградския музей,
който е заместникръководител
на
проучв а нията.
В
работата
си на
терена
археолозите са разкрили останки от две нови погребения, които
датират от 4500-4200
година пр. Хр. Единият гроб е детски,
а другият на пораснало момиче, като
върху него са намерени ситни мъниста
от зелен минерал с
много фина изработка. Дилов обясни, че
с тези две погребения за петте години
теренна работа в некропола са регистрирани общо 20 халколитни гроба. По думите му те са строго

подредени в редове,
но значението на начина на позиционирането им седем хилядолетия по-късно
все още остава неясно за археолозите.
Паралелно с некропола екипът проучва и работилницата за
кремъчн и
сечива в
двора на
бившето училище в Каменово. При разкопките
са открити повече от
3000 кремъци, като с
тях броят на установените през всичките тези години кремъчни отломъци надвишава 100 000. Работата в кремъчната работилница, датирана от халколитната епоха - 5 хил.
г. пр. Хр., е наподобявала манифактура, а продукцията е
разпространявана из
целия Балкански полуостров, Украйна и
Италия.

ÂÎÅÍÅÍ Ôåñòèâàë íà áú÷âàòà
ÏÐÅÃËÅÄ

община Ботевград, кметство Врачеш и народно читалище „събуждане 1895“ – с. Врачеш, наскоро бяха организатори на Фестивал
на бъчвата - 2019. гостите на събора се насла-

Исторически преглед на бойни знамена, въоръжение и униформи представи Национално
дружество „Традиция“ за празника на Благоевград, когато градът чества 107-годишнината от
освобождението си от османско робство.
Жителите и гостите на Благоевград видяха
униформи и знамена на Българската армия за
периода от 1876 до 1944 година, разказва историкът д-р Кирил Алексиев. Те бяха представени от членове на дружеството от цяла България. Клубът от Стара Загора показа точно копие
на Самарското знаме, а Пиринският край беше
представен от местния клуб „Традиция“ с оригинално въоръжение и реплика на униформите и носиите на четниците и комитите, които са
участвали в битките за освобождението на тази
част от страната.
За празника пристигнаха и гости от Варна, които показаха военноморски униформи от времето на Балканската война. Въоръжените и облечени в униформи мъже преминаха през централните улици на града.

диха на богата фолклорна програма с участието на самодейни колективи от читалища от
района. За доброто настроение допринесоха
още няколко състава за духова музика. както традицията повелява, местните майстори
бъчвари демонстрираха процеса по изработка на бъчва, а всички посетители имаха възможността да участват в интересна викторина
с награди. Ежегодно фестивалът се провежда,
когато Врачеш отбелязва и своя събор. Превръщащият се в традиция Бъчфест, допринася за популяризирането на древния занаят и
за изграждането на уникален и разпознаваем
облик на ботевградското село.

Кулинарно øоу в Ñмолян
Марудници, тенурки,
качамак и други специалитети от родопската кухня опитаха наскоро посетителите на кулинарното
шоу в центъра на Смолян.
Дегустациите се организираха от местния клуб
на професионалните готвачи Chefs Club Smolyan.
Една от основните цели на клуба е да върнем
забравените родопски
вкусове, посочи неговият
председател Димитър Паскалев.
Общо 45 готвачи членуват в него. Някои от дегустаторите бъркаха марудниците с американски
палачинки, а тенурките с новото
название - пърленки, обясняват
смолянските кулинари.

Наред с популярните ястия
пататник и клин родопската
кухня все повече се признава
и харесва, твърдят членовете
на клуба. Те са категорични,

че родопският кулинарен вкус
се вписва
много добре, защото е нещо
различно.
Замисълът
за създаването на
клуба беше именно
да се вдигне самочувствието на професионалните готвачи от Смолян
и да повярват в нивото на кухнята, която предлагат, допълва
Паскалев.
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Шизофренията
невинаги се наследява
При шизофренията е нарушено единството на психиката, оттам и името - „скизо френия“,
или „разкъсана психика“. Тя е
заболяване поради вътрешни,
неизвестни за науката причини. Изказвани са много предположения - че се предизвиква от вирус, дефект в обмяната, генетично увреждане. Формите са няколко. Простата форма засяга обикновено млади хора, които започват да проявяват
странности в поведението, стават агресивни и враждебни. Те
стигат до скитничество, кражби и насилия, дори убийства. В
по-късна възраст е параноидната форма. При нея възрастният получава налудни идеи за
преследване, болести, величие,
някакво въздействие отнякъде.
Болните не могат да бъдат раз-

убедени, защото често налудните идеи са съпроводени със
слухови халюцинации. Вътрешен или чужд глас им „издава
заповеди“, „посвещава ги в тайни“. Гласът е заповеднически и
болните са принудени да изпълняват заповедите му. Така може да станат агресивни и опасни за околните. Наследственост
при шизофренията има, но е в
различен процент. Наблюдават
се както фамилии, у които във
всяко поколение има по някой
болен, така и родове, в които
болестта е крайно рядка, „прескача“ през две-три поколения.
Наследственост в известен процент съществува, но дали ще се
прояви, зависи от външни фактори - стрес, тежки преживявания, неблагоприятни външни
обстоятелства.
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1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Гордостта на нацията Основоположник

Духовното просвещение на българския
народ дава тласък на
националноосвободително движение по
българските земи. В
освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и масовият
човек съзнават подвига на възрожденските
писатели и революционери, които са създали атмосферата и са
довели българския дух
до решимостта да по-

веде борба за държавен суверенитет. Много градове и села искат
да отдадат заслужената признателност към
народните будители
не само като кръщават
улици, читалища и училища на тяхно име. За
първи път честването
на народните будители става на фестивала
в Пловдив през 1909 г.
Всепризнат патрон
на българското будителство е свети Йоан
Рилски, почитан като

небесен покровител
на българския народ
и държава, който в народната памет е образец за себеотдаване,
безсребърничество,
любов към ближния и
отечеството и към когото народната обич и
уважение остава жива
през вековете на османско владичество.
Почитани са и много
други будители, които
народът канонизира
като светци в своята
историческа памет.

На 28 юли 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски
по инициативата на група интелектуалци внася
предложение в Министерския съвет за определяне на 1 ноември
за Ден на българските
народни будители. На
31 октомври 1922 г. излиза постановление на
Министерския съвет за
обявяване на празника.
На 13 декември същата година 19-ото обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за
празниците и неделната
почивка. Цар Борис III
подписва закона за въвеждането на Деня на
народните будители на
3 февруари 1923 г. Три
години след подписване на Ньойския договор
българското общество
изпитва остра нужда от
духовни стимули и ги
намира в наследството
от идеи на най-мъдрите
българи.

на Българското
възраждане

Паисий Хилендарски е народен будител, родоначалник и идеолог на Българското възраждане
Паисий дава оскъдни сведения за себе си, като казва, че е роден в Самоковска епархия през
1722 г. За негово родно място претендират няколко селища, но се утвърждава Банско по сведения в кондиката на Хилендарския манастир,
където той е монах от 1745 г.
През това време в светогорските манастири
сред монасите се водят спорове и всеки се хвали с миналото и културата на своя народ. Така се
заражда идеята у Паисий да напише история на
българите. Започва усилено да търси и събира
сведения от манастирските кондики, поменици,
приписки по псалтири, жития на светци, грамоти за дарения, летописи и разкази на монаси от
светогорските манастири.
През 1761 г. Паисий посещава Сремски Карловци (Австрия), където също търси исторически сведения. Запознава се с руския превод на
трудовете на Цезар Бароний „Деяния церковная
и гражданская” и на дубровнишкия абат Мавро

Последната Самуилова победа
Византийският император Василий ІІ си е поставил за цел
да покори България. До 1009 г.
под негова власт са попаднали
всички земи на изток от река
Вардар. За 1010 г. планира мащабно нападение с цел да превземе столицата на Западното
българско царство Охрид. Тогава обаче Съюзът на италийските
племена започва да напада владенията на Византия
в Южна Италия и Василий ІІ изпраща поголямата част от армията си за тяхната
защита. Възползвайки се от това положение, Самуил започва
да изгражда крепости по долината между планините Беласица и Огражден, която
е главният път за настъпление на византийските войски срещу неговото царство.
Василий ІІ научава за
това едва в края на
1012 г. и се заканва
да ги срине до основи. През юни
1013 г. потегля начело на 25-хилядна армия, волски и биволски
впрягове теглят 4 обсадни кули,
15 метателни машини и 20 тарана. Стигат до новоизградената
крепост Огрен и я обсаждат. В
нея се намират 1200 български
войници. Като вижда долината,
изпълнена с византийска войска, командирът на крепостта
събира войниците и им казва,
че единственият избор за тях е
да умрат с чест. Самуил научава за византийското нахлуване
и като събира 8-хиляден отряд с
ускорен марш стига до долината

откъм изток. Понеже Огрен е обсаден и достъпът до него е прекъснат, изпраща куриери в другите три новопостроени крепости, за да им съобщи да се готвят за битка. Планът на Самуил е византийците да бъдат нападнати едновременно от изток
и от север, докато те обсаждат
Огрен. Той за съжаление не успява. Когато Самуил напада със

своя отряд, от крепостите не излиза никой. Той е принуден да
се оттегли в Огражден планина.
Тогава му хрумва друг план. Нарежда всеки войник да отсече
голям клон от дърво. Прикривайки се с него войниците се
придвижват като гора към неприятеля. Византийците забелязат това едва когато българите
стигат до техния лагер. Тогава те
хвърлят клоните, изваждат мечовете и влизат в сражение. Изненадата има голям ефект. По
това време византийските войници получават обяд и са образували дълги редици пред каза-

ните. Въпреки това не губят самообладание. И те изваждат мечовете си и започва ожесточена
битка. Предимството на българите е, че те са с бойни доспехи,
докато византийците са ги свалили за обяда и защото е много
горещо. Така те нямат възможност да си служат с щитовете. Като виждат нападението на Самуил, намиращите се бойци в крепостта Огрен отварят вратата и също
се включват в битката. Найпосле и
от другите
три крепости се
притичват
на помощ.
Сражението продължава
до падането на нощта. Още
призори на другия ден оцелелите византийски войници поемат обратния път, по който са
пристигнали. Това също е предвидено от Самуил. При излаза от
долината той им е устроил засада. От скалите ги връхлитат каменни лавини, дъжд от стрели
и копия. Успяват да се спасят
не повече от 7-8 хил. души, които се добират до Солун. Самият
Василий ІІ също е ранен. За съжаление това е последната победна битка на Самуил над византийците.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история

Орбини – „Книга историография”, от които взема образци и черпи сведения. След завръщането си на Света гора се премества в Зографския
манастир, където и завършва „История славянобългарска” през 1762 г.
След това Паисий се отдава на разпространението на своя труд, като пътува из страната за
събиране на помощи за манастира. През 1764 г.
посещава Сливен, а през 1765 г. в Котел се среща
с поп Стойко Владиславов, който прави първия
препис на „История славянобългарска”.
През 1770 г. хилендарецът обикаля из Серско. След много усилия, лишения и всеотдайно
служене на делото, йеромонах Паисий завършва земния си път в с. Амбелино, до Станимака
(днешен Асеновград).
„История славянобългарска” е уникален труд
на Паисий, който го нарежда сред най-великите
българи. Въпреки скромността на автора, че не
е изучавал „нито граматика, нито политика”, хилендарският монах като самоук историограф е
достигнал върховете на националните прозрения, създавайки един исторически труд с ясен
усет към рационално и целенасочено ползване на многостранните извори, за да изгради една грандиозна картина на историческото минало на българите, от която те да се гордеят, а не
да се срамуват.
В „История славянобългарска” Паисий подчертава важното и водещото в миналото на българите: „Първо те са имали царе и патриарси,
първо те са се кръстили, най-много земя те завладели.”
С публицистична страст и будителски патос
Паисий се обръща към читателите в предговора към „Историята”, призовавайки ги към просвещение, към духовен напредък и самоосъзнаване. Затова Паисий е първият, който долавя
нуждата от един материален и духовен преврат
в българските земи, първият, който предусеща
повея на новото време и тътена на събитията от
следващия ХІХ век.
Страницата подготви Цветан Илиев
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Диема
СРЯДА, 30 октомври
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!”1
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Медальонът”
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Подземен свят: Възходът
на Върколаците”
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 31 октомври
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”1
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Спешна пратка”
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Карибски пирати: В непознати води”
00:40 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:40 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 1 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти“

Виасат Хистори
сряда, 30 октомври
06:40 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 4
07:10 Страхотни изобретения еп. 15
07:40 Страхотни изобретения еп. 23
08:10 Загадки в музея, сезон 4, еп. 5
09:00 Загадки в музея еп. 11
09:55 Загадки в музея еп. 12
10:45 Загадки в музея еп. 13
11:40 Загадки в музея, сезон 8, еп. 1
12:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 2
13:20 География на убийствата,
сезон 3, еп. 3
14:20 География на убийствата,
сезон 3, еп. 4
15:15 Мистериите на кралските
убийства еп. 1
16:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 2
17:00 Мистериите на кралските
убийства еп. 3
17:55 Мистерията на катакомбите
19:00 Смъртносно разузнаване еп.
1
19:55 Най-великите събития от
Втората световна война в цвят
еп. 4
20:55 Дълбоко в историята на времето еп. 3
22:00 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 8
22:55 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 2
00:00 Смъртносно разузнаване еп.
2
00:55 География на убийствата,
сезон 2, еп. 4
01:50 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 8
02:45 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 2
03:55 Смъртносно разузнаване еп.
2
04:45 Загадъчни средновековни
убийства еп. 5
05:40 Загадки в музея, сезон 8, еп. 9
четвъртък, 31 октомври
06:40 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 5
07:00 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 6
07:35 Страхотни изобретения еп. 24
08:05 Загадки в музея, сезон 4, еп. 6
08:55 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 2
09:50 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 3
10:45 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 4
11:35 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 5
12:30 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 6
13:25 Забранена история
19:00 Смъртносно разузнаване еп. 2
19:55 Най-великите събития от
Втората световна война в цвят
еп. 5
21:00 Мистерията на римските
черепи
22:00 Мистерията на римските
черепи
22:55 Лов на вещици в Салем
00:00 Смъртносно разузнаване еп.
3
00:55 География на убийствата,
сезон 2, еп. 5
01:45 Мистерията на римските
черепи

Най-гледаните
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тв програми

25

12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”1
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Черната маска: Градът на
маските” – екшън-фантастика с уч. на Тобин Бел,
Джон Полито, Тереса Херера, Скот Адкинс, Тайлър
Мейн, Андрю Бринярски,
Роб Ван Дам
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Шест куршума” – криминален екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Джо
Фланиган, Анна-Луис Плоуман, Шарлот Бомонт, Бианка Брий, Кристофър Ван
Варенберг, Стив Николсън,
Луис Демпси
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:45 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 2 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сериал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс“5
11:00 „Черната маска: Градът на
маските” – екшън-фантастика с уч. на Тобин Бел,
Джон Полито, Тереса Херера, Скот Адкинс, Тайлър
Мейн, Андрю Бринярски,
Роб Ван Дам
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Джеси Стоун: Нощен преход“ – криминален филм с
уч. на Том Селек, Сол Рубинек, Вайола Дейвис, Поли
Шанън, Майк Стар, Брит
Робъртсън
15:30 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
16:00 „Бевърли Хилс нинджа”
– екшън комедия с уч. на
Крис Фарли, Николет Шеридън, Крис Рок, Робин Шу
18:00 „Ювелирът” – криминален
екшън с уч. на Чък Норис,
Джоана Пакула, Даниел
Бернхард, Бърни Копел,
Тод Дженсън, Маршал
Тийг, Трейси Скогинс, Кърт

Лоуенс
20:00 „Черна вода” – екшън с
уч. на Жан - Клод Ван Дам,
Долф Лундгрен, Ал Сапиенца, Кортни Би Турк, Жасмин Уолц, Марк Шърман
22:10 „Господари на нощта“ –
криминална драма с уч.
на Хоакин Финикс, Марк
Уолбърг, Робърт Дювал,
Ева Мендес, Тони Мусанте,
Мони Мошонов, Алекс
Видов
00:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 3 ноември
06:30 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сериал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс“5
11:00 „Бевърли Хилс нинджа”
– екшън комедия с уч. на
Крис Фарли, Николет Шеридън, Крис Рок, Робин Шу
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Приключението „Посейдон” – приключенски екшън с уч. на Адам Болдуин,
Браян Браун, Рутгер Хауер,
Стив Гутенберг, C. Томас
Хауъл, Питър Уелър, Клайв
Мантъл, Алекс Кингстън , I
част
15:20 „Леден апокалипсис” –
трилър с уч. на Дийн Кейн,
Бетина Цимерман, Джоана
Тейлър, Найджъл Бенет
17:20 „Карибски пирати: В
непознати води” – приключенски екшън с уч. на
Джони Деп, Пенелопе
Круз, Джефри Ръш, Иън
Макшейн, Джуди Денч,
Кевин Макнали, Сам Клафин, Стивън Греъм, Кийт
Ричардс, Джема Уорд
20:00 „Главно представление”
– екшън с уч. на Долф Лундгрен, Мелиса Молинаро,
Христо Шопов, Захари
Бахаров, Слави Славов,
Наум Шопов, Ивайло
Герасков, Райчо Василев,
Ида Лундгрен
22:00 „Американски тюлени: Живи или мъртви” – екшън с
уч. на Тайлър Кристофър,
Бентли Мичъм, Гари Мърфи, Джон Саймън Джоунс
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕЛНИК, 4 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Ювелирът” – криминален
екшън с уч. на Чък Норис,
Джоана Пакула, Даниел
Бернхард, Бърни Копел,
Тод Дженсън, Маршал
Тийг, Трейси Скогинс, Кърт
Лоуенс
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Последна мисия” – екшън
с уч. Стивън Сегал, Руди
Янгблъд, Сю-Уонг Фeн,
Витая Пансрингарм, Джейсм П. Бенет
23:50 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 5 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „2012” – екшън-фантастика
с уч. на Джон Кюсак, Дани
Глоувър, Аманда Пийт,
Чиуетел Еджиофор, Танди
Нютън, Оливър Плат, Уди
Харелсън,Томас МакКарти
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Главнокомандващ” – екшън с уч. на Стивън Сегал,

Рон Смуренбург, Соня
Кулинг, Байрън Гибсън,
Сорая Торенс, Миша Хавиер
23:50 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
00:50 Еротичен телепазар
СРЯДА, 6 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 4
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Крепост: Отново зад
решетките” – екшън-фантастика с уч. на Кристоф
Ламбер, Лиз Мей Браз,
Уили Гарсон, Пам Гриър,
Дейвид Робърсън
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Спасителен отряд” – екшън с уч. на Майкъл Дудикоф, Кери Хироюки Тагава,
Тарин Търнър, Джаклин
Обрадорс, Дейвид Бари
Грей, Чанън Ро
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 7 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Леден апокалипсис” –
трилър с уч. на Дийн Кейн,

Бетина Цимерман, Джоана
Тейлър, Найджъл Бенет
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Бодигард на убиеца” –
екшън с уч. на Самюел Л.
Джаксън, Райън Рейнолдс,
Гари Олдман, Салма Хайек,
Елоди Юнг, Ричард Е. Грант,
Жоаким Де Алмейда, Рой
Хил
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 8 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 12
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”, 2 епизода
17:00 „Ритникът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Макс Елиът Слейд, Шон
Фокс, Дж. Евън Бонифант,
Каролайн Джунко Кинг,
Дъстин Нгуиен
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Фермата” – трилър с уч.
на Ал Пачино, Колин Фарел, Бриджит Мойнахан,
Гейбриъл Махт, Майк Раалба, Кенет Митчъл, Рон Лий
00:20 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:20 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:40 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 9 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сериал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс” 5
11:00 „Приключението „Посейдон”
13:00 „Национална лотария”

13:30 „Джеси Стоун: Хладнокръвно”
15:20 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
15:45 „Крепост: Отново зад решетките”
17:45 „Фермата”
20:00 „Извън контрол” – екшън
с уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Лора Харинг, Томас Арана,
Сюзън Джибни, Джесика
Бауман, Сандра Видал,
Луси Дженър
22:00 „Ултравайълет” – екшънфантастика с уч. на Мила
Йовович, Камеран Брайт,
Ник Чинлънд, Уилям Фичнер, Айда Мартин, Себастиян Анри
00:10 Еротичен телепазар

02:45 Лов на вещици в Салем
03:50 Смъртносно разузнаване еп.
3
04:45 Загадъчни средновековни
убийства еп. 6
05:40 Загадки в музея, сезон 8, еп.
10
петък, 1 ноември
06:00 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 7
07:20 Американски принцеси за
милиони долари еп. 1
08:20 Американски принцеси за
милиони долари еп. 2
09:15 Американски принцеси за
милиони долари еп. 3
10:15 Дните, които написаха историята еп. 1
10:45 Дните, които написаха историята еп. 2
11:20 Дните, които написаха историята еп. 3
11:55 Дните, които написаха историята еп. 4
12:25 Дните, които написаха историята еп. 5
13:00 Дните, които написаха историята еп. 6
13:30 Дните, които написаха историята еп. 7
14:05 Дните, които написаха историята еп. 8
14:40 Дните, които написаха историята еп. 9
15:15 Дните, които написаха историята еп. 10
15:50 Кралски братовчеди на война
еп. 1
17:00 Кралски братовчеди на война
еп. 2
18:10 Руската революция,
19:10 Смъртносно разузнаване еп. 3
20:05 Как климатът определя облика на историята еп. 2
21:10 Мистериите на кралските
убийства еп. 1
22:00 Психарско корабокрушение,
23:05 Загадъчни средновековни
убийства еп. 1
00:00 Смъртносно разузнаване еп. 4
00:50 Тайните на подземния свят
03:35 Загадъчни средновековни
убийства еп. 1
04:25 Смъртносно разузнаване еп. 4
05:10 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 1
05:55 Загадки в музея, сезон 8, еп. 11
събота, 2 ноември
07:10 Египетски загадки еп. 1
08:10 Загадки в музея, сезон 6, еп.
10
09:05 Загадки в музея, сезон 6, еп. 11
09:55 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 5
10:50 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 3
11:40 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 4
12:35 Търсачи на Библията еп. 1
13:40 Търсачи на Библията еп. 2
14:40 Как Пътят на коприната създаде света еп. 1
15:50 Краят на империята еп. 1
16:50 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 1
18:00 Личният живот на историческите личности еп. 1
18:55 Свирепа Земя еп. 1
19:50 Кралски братовчеди на война
еп. 1

21:05 Титаник: Истории от дълбините еп. 1
22:00 Кацането на Луната и нацистите,
23:05 Смъртносно разузнаване еп. 1
23:55 Смъртносно разузнаване еп. 2
00:50 Смъртносно разузнаване еп. 3
01:40 Втората световна война в
цветове еп. 12
02:45 Втората световна война в
цветове еп. 13
03:45 Загадки в музея, сезон 8, еп. 4
04:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 5
05:15 Прокълнати династии еп. 4
05:35 Египетски загадки еп. 2
неделя, 3 ноември
06:25 Дните, които написаха историята еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 9
07:30 Американски принцеси за
милиони долари еп. 3
08:30 Свирепа Земя еп. 1
09:25 Свирепа Земя еп. 2
10:20 Египетски загадки еп. 1
11:15 Египетски загадки еп. 2
12:10 Митични зверове еп. 1
13:05 Митични зверове еп. 2
14:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 5
14:55 Мистериите на кралските
убийства еп. 6
15:50 Прокълнати династии еп. 1
16:15 Прокълнати династии еп. 2
16:45 Прокълнати династии еп. 3
17:10 Прокълнати династии еп. 4
17:40 Кралски братовчеди на война
еп. 1
18:55 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
19:45 Наполеон еп. 1
20:55 Пирамидите: Разгадаване на
мистерията еп. 5
22:00 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
22:50 Личният живот на историческите личности еп. 1
23:50 Личният живот на историческите личности еп. 2
00:40 Парижки мистерии еп. 4
01:15 Парижки мистерии еп. 5
01:45 География на убийствата еп. 1
02:40 География на убийствата еп. 2
03:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 6
04:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 7
05:00 Прокълнати династии еп. 5
05:25 Египетски загадки еп. 3
понеделник, 4 ноември
06:15 Страхотни изобретения еп. 18
07:10 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 17
07:40 Страхотни изобретения еп. 19
08:15 Тридесетгодишната война
14:35 Личният живот на кралските
особи еп. 1
15:30 Личният живот на кралските
особи еп. 2
16:25 Личният живот на кралските
особи еп. 3
17:25 Личният живот на кралските
особи еп. 4
18:20 Личният живот на кралските
особи еп. 5
19:15 Смъртносно разузнаване еп. 4
20:05 Най-великите събития от
Втората световна война в цвят
еп. 7
21:10 Мистериите на кралските
убийства еп. 2
22:00 Военни заводи еп. 1

22:55 Загадъчни средновековни
убийства еп. 2
23:50 Смъртносно разузнаване еп. 5
00:40 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
01:35 Военни заводи еп. 1
02:30 Загадъчни средновековни
убийства еп. 2
03:20 Смъртносно разузнаване еп. 5
04:10 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 2
04:55 Загадки в музея, сезон 8, еп.
12
05:45 Страхотни изобретения еп. 20
вторник, 5 ноември
06:10 Дните, които написаха историята еп. 2
07:00 История на християнството
еп. 1
08:15 История на християнството
еп. 2
09:25 История на християнството
еп. 3
10:40 История на християнството
еп. 4
11:50 История на християнството
еп. 5
13:05 История на християнството
еп. 6
14:15 Търсачи на Библията еп. 1
15:20 Търсачи на Библията еп. 2
16:25 Помпей: В очакване на бедствието еп. 1
17:25 Помпей: В очакване на бедствието еп. 2
18:20 Помпей: В очакване на бедствието еп. 3
19:20 Смъртносно разузнаване еп. 5
20:10 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
21:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 3
22:00 Военни заводи еп. 2
22:55 Загадъчни средновековни
убийства еп. 3
23:50 Смъртносно разузнаване еп. 6
00:40 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
01:30 Военни заводи еп. 2
02:30 Загадъчни средновековни
убийства еп. 3
03:20 Смъртносно разузнаване еп. 6
04:10 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 3
04:55 Загадки в музея, сезон 8, еп.
13
05:40 Страхотни изобретения еп. 21
сряда, 6 ноември
06:10 Дните, които написаха историята еп. 3
07:00 Египетски загадки
08:50 Мъртвият викинг
11:35 Парижки мистерии
14:45 Прокълнати династии
19:20 Смъртносно разузнаване еп. 6
20:10 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
21:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 4
22:00 Военни заводи еп. 3
22:55 Загадъчни средновековни
убийства еп. 4
23:45 Смъртносно разузнаване еп. 7
00:40 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 1
01:45 Военни заводи еп. 3
02:40 Загадъчни средновековни
убийства еп. 4
03:30 Смъртносно разузнаване еп. 7

04:15 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 4
05:05 Загадки в музея, сезон 9, еп. 1
05:50 Страхотни изобретения еп. 22
четвъртък, 7 ноември
06:15 Дните, които написаха историята еп. 4
07:10 Египетски загадки еп. 5
08:10 Тридесетгодишната война Желязната ера еп. 1
09:10 Тридесетгодишната война Желязната ера еп. 2
10:15 Тридесетгодишната война Желязната ера еп. 3
11:20 Тридесетгодишната война Желязната ера еп. 4
12:25 Тридесетгодишната война Желязната ера еп. 5
13:30 Тридесетгодишната война Желязната ера еп. 6
14:35 Личният живот на кралските
особи еп. 1
15:30 Личният живот на кралските
особи еп. 2
16:25 Личният живот на кралските
особи еп. 3
17:20 Личният живот на кралските
особи еп. 4
18:15 Личният живот на кралските
особи еп. 5
19:10 Смъртносно разузнаване еп. 7
20:00 Психарско корабокрушение,
21:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 5
22:00 Военни заводи еп. 4
22:55 Загадъчни средновековни
убийства еп. 5
23:45 Смъртносно разузнаване еп. 8
00:40 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 2
01:40 Военни заводи еп. 4
02:35 Загадъчни средновековни
убийства еп. 5
03:25 Смъртносно разузнаване еп. 8
04:15 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 5
05:00 Загадки в музея, сезон 9, еп. 2
05:50 Страхотни изобретения еп. 23
петък, 8 ноември
06:15 Дните, които написаха историята еп. 5
07:05 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 2
07:20 Египетски загадки еп. 6
08:15 101 герои на 20 век
12:25 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия еп. 1
13:25 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия еп. 2
14:25 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
15:20 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
16:15 Личният живот на историческите личности еп. 1
17:10 Личният живот на историческите личности еп. 2
18:10 Личният живот на историческите личности еп. 3
19:05 Смъртносно разузнаване еп. 8
20:00 Втората световна война - Битки за Европа еп. 1
21:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 6
22:00 Военни заводи еп. 5
22:55 Загадъчни средновековни
убийства еп. 6

23:45 Първите хора еп. 1
00:55 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 3
01:55 Военни заводи еп. 5
02:50 Загадъчни средновековни
убийства еп. 6
03:45 Първите хора еп. 1
04:50 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 6
05:45 Загадки в музея, сезон 9, еп. 3
събота, 9 ноември
06:15 Дните, които написаха историята еп. 6
07:00 Египетски загадки еп. 7
08:00 Загадки в музея, сезон 6, еп.
12
08:55 Загадки в музея, сезон 6, еп.
13
09:45 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 6
10:40 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 5
11:35 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 6
12:25 История на християнството
еп. 1
13:40 История на християнството
еп. 2
14:50 Как Пътят на коприната създаде света еп. 2
15:55 Краят на империята еп. 2
16:50 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 2
18:00 Личният живот на историческите личности еп. 2
18:55 Свирепа Земя еп. 2
19:55 Личният живот на средновековните крале еп. 1
21:05 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
22:00 Обратно броене: Издигането
и падането на Берлинската
стена еп. 1
22:55 Смъртносно разузнаване
01:40 География на убийствата
03:25 Загадки в музея
05:10 Прокълнати династии еп. 6
05:40 Египетски загадки еп. 8
неделя, 10 ноември
06:10 Дните, които написаха историята еп. 7
07:00 Египетски загадки еп. 9
07:55 Децата на кралица Виктория
еп. 1
09:10 Опасна Земя еп. 1
10:10 Опасна Земя еп. 2
11:05 Египетски загадки еп. 3
12:00 Египетски загадки еп. 4
12:55 Митични зверове еп. 3
13:55 Митични зверове еп. 4
14:45 Прокълнати династии еп. 5
15:15 Прокълнати династии еп. 6
15:45 Прокълнати династии еп. 7
16:10 Прокълнати династии еп. 8
16:40 Мистерията на катакомбите,
17:45 Кралски братовчеди на война
еп. 2
18:55 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
19:45 Наполеон еп. 2
21:00 Пирамидите: Разгадаване на
мистерията еп. 6
22:00 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
22:50 Личният живот на историческите личности еп. 3
23:50 Личният живот на историческите личности еп. 4
00:45 Парижки мистерии еп. 6

01:15 Дните, които написаха историята еп. 1
01:50 География на убийствата,
сезон 2, еп. 1
02:40 География на убийствата,
сезон 2, еп. 2
03:30 Загадки в музея, сезон 8, еп.
10
04:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 11
05:00 Прокълнати династии еп. 7
05:25 Египетски загадки еп. 10
понеделник, 11 ноември
06:15 Дните, които написаха историята еп. 8
07:05 Страхотни изобретения еп. 24
07:35 Търсачи на Библията еп. 1
08:40 Тайните на великите британски замъци еп. 1
09:35 Тайните на великите британски замъци
14:00 Елизабет и нейните врагове
16:50 Наполеон: Кампанията в Египет еп. 1
17:50 Наполеон: Кампанията в Египет еп. 2
18:55 Първите хора еп. 1
20:00 Втората световна война - Битки за Европа еп. 2
21:05 Прокълнати династии еп. 1
21:35 Прокълнати династии еп. 2
22:00 Военни заводи еп. 6
23:00 Денят, когато... еп. 1
00:05 Дълбоко в историята на времето еп. 1
01:05 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 4
02:05 Военни заводи еп. 6
03:00 Денят, когато... еп. 1
04:00 Дълбоко в историята на времето еп. 1
04:55 Средновековните мъртъвци,
сезон 3, еп. 7
05:45 Загадки в музея, сезон 9, еп. 4
вторник, 12 ноември
06:30 Дните, които написаха историята еп. 9
07:05 Страхотни изобретения еп. 25
07:35 Първите хора
13:15 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 1
14:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 2
15:00 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 3
15:55 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 4
16:50 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 1
17:55 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 2
19:05 Дълбоко в историята на времето еп. 1
20:05 Втората световна война - Битки за Европа еп. 3
21:10 Прокълнати династии еп. 3
21:35 Прокълнати династии еп. 4
22:00 Военни заводи еп. 7
23:00 Денят, когато... еп. 2
00:05 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
00:55 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 5
02:00 Военни заводи еп. 7
02:55 Денят, когато... еп. 2
03:50 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
04:40 Машини за убиване еп. 1
05:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 5

НЕДЕЛЯ, 10 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим” – сериал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс” 5
11:00 „Ритникът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Макс Елиът Слейд, Шон
Фокс, Дж. Евън Бонифант,
Каролайн Джунко Кинг,
Дъстин Нгуиен
13:00 „Без багаж”
13:30 „Приключението „Посейдон”, II част
15:30 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
15:50 „Ултравайълет”
17:45 „Светкавичен удар” –
екшън-комедия с уч. на
Джеки Чан, Анита Юен,
Майкъл Уонг
20:00 „Пазителят на мира”
– екшън с уч. на Долф Лундгрен, Майкъл Сарацин,
Монтел Уилямс, Рой Шайдър, Кристофър Хайердал
22:00 „Под инвазия” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Лаура
Билджери, Нико Пепадж,
Хана Роуз Мей, Шон Милингтън
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар
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26
Он еър
30 октомври, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Пътешествието на „Кюриосити“ - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
31 октомври, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 1421 – годината, в която
Китай откри света - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова

Фокс
Сряда, 30 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:25 Американците
03:05 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х“
Четвъртък, 31 Октомври
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“

Най-гледаните
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1 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 1421 – годината, в която
Китай откри света - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Операция История – предаване с Росен Петров
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
2 ноември, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История – предаване с Росен Петров
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия - предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Boec.BG
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Изкуството на войната с
Еди Редмейн - филм
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален
сериал
22:30 Професионална бойна
галавечер SENSHI – Варна

02:00 Мултимедия
03:30 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
3 ноември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
07:30 Опорни хора
08:30 Новините ON AIR
08:45 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
09:30 Светът отгоре – филм
10:00 Можеш и по-добре – филм
10:30 Новините ON AIR
10:45 Мултимедия - предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Джордж III – гениалният
луд крал - филм
14:15 Историите ON AIR
14:45 Телепазарен прозорец
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 Новините ON AIR
18:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
18:30 Новините ON AIR
19:10 Голямото наместване изборно студио, вечерно
издание с водещи Гергана
Венкова и Златимир Йочев
22:30 Новините ON AIR – извънредна емисия
23:00 Град Зеро – фантастика,
трилър, комедия, Русия,
1988 г; режисьор: Карен
Шахназаров; в ролите:
Леонид Филатов ,Олег
Басилашвили, Владимир
Меньшов, Армен Джигарханян
00:45 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо с
водещ Калин Манолов
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция История

4 ноември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Кисинджър - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
5 ноември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Кисинджър - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 VIB
15:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
01:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора

02:25
03:15
04:05
04:50

04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Вторник, 5 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 911
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“

Американците
Демоните на Да Винчи
Кости
Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х“
Петък, 1 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:35 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Магнум
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Американски пай 2
23:10 Магнум
00:00 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х“
Събота, 2 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Доведени братя
16:30 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Всяка една неделя
22:15 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
23:55 Завинаги
00:50 Агентите на ЩИТ
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение

Неделя, 3 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Всяка една неделя
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Супермен се завръща
22:40 Американски пай 2
00:50 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 4 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Американски пай 2
13:45 Магнум
14:30 Касъл
15:20 Под наблюдение
16:15 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“

тв програми

Български

Сряда, 6 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи

30.X. - 5.XI.2019 г.

6 ноември, СРЯДА
България сутрин
Кралска палитра - филм
Хотел „Русия“
Законът на любовта
Новините ON AIR
Живот в лъжа
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Последният еничар
Новините ON AIR
Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
01:30 Операция История – предаване с Росен Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
7 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Чърчил – кръв, пот и маслени бои - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова

8 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Рене Магрит, човекът с
шапката - филм
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Операция История – предаване с Росен Петров
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление, криминален
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно - актуално ток
шоу с Димитър Абрашев
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
9 ноември, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История – предаване с Росен Петров
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия - предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Boec.BG
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Революция и конституция
или бомба със закъснител
- филм
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален

сериал
22:30 Любов и гълъби - романтична комедия, Русия,
1984г.; режисьор: Владимир Меншов; в ролите:
Александр Яковлевич
Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко,
Сергей Юрски, Наталия
Тенякова, Янина Лисовска,
Игор Лях, Лада Сизоненко
и др.
00:10 Новините ON AIR
00:30 Характери
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
10 ноември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения,
автор: Биляна Митева
06:30 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Можеш и по-добре – филм
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Ледоразбивачът „Красин“
с мисията да спасява филм
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
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
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG
19:30 10 ноември – неразказани
истории
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация
22:30 Монахинята
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR

04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“

01:15
01:45
02:30
03:20
04:15
04:55

Понеделник, 11 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Остин Пауърс 2: Шпионинът любовник
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“

06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50

Четвъртък, 7 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“
Петък, 8 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Остин Пауърс 2: Шпионинът любовник
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм

Малкълм
„Досиетата Х 2018“
Американците
Демоните на Да Винчи
Кости
Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“
Събота, 9 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Супермен се завръща
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Тенекиена купа
22:05 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
23:55 Завинаги
00:50 Агентите на ЩИТ
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 10 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Тенекиена купа
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Червената планета
21:30 Семейство Симпсън
22:05 Остин Пауърс 2: Шпионинът любовник
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Вторник, 12 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 911
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“

30.X. - 5.XI.2019 г.

Забавни
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Îòãîâîðè îò áð. 43
Ñòð. 27

аМЕриканска кръстослоВиЦа
ХориЗонтално: А. Пари - Проба - Явор; Б. Бизе /Жорж/ - Ереван Ли; В. Мадона - Краб - Лен; Г. Нота - Ат - Ти; Д. Нек - Томи - Анис; Е. Рап =
Локомотив; Ж. Донор - Колос - Рак; З. Анод - Нен - Перо /Шарл/; И. Ропотамо - Акинак; Й. Мерак - Мали - Ана /Каренина/.
ВЕртикално: 1. Кабалеро - Ом; 2. Рид - Канапе; 3. Бизон - Понор; 4.
Енот - Рота; 5. АП - Атол - Дак; 6. Ре - Амок; 7. Корк - Иконом; 8. Берг Оле; 9. Сава - Амонал; 10. Абанос - Ки; 11. Лян - Тит - Пи; 12. Сирена; 13.
Колет - Варан; 14. Ринит - Кока.

27

минути

анаграМа
1. Река - Каре; 2. Вола - Алов /Александър/; 3. Герб - Берг /Албан/; 4. Тема - Мате; 5. Гана - Аган; 6. Лира - Рали; 7. Роял - Роля; 8. Гран - Ранг; 9. Руда - Удар;10. Амур - Мура; 11. Мура Амур; 12. Мида - Амид; 13. Елек - Леке;
Названието на романа на Оноре дьо
Балзак е: ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ.

Ñòð. 31
ВодораВно: Ефирна телевизия.
Електорат. Кълн. Акино (Корасон). Смрад.
Лак. ТЕЦ. Стик. Ровно. Съвети. Николаев
(Адриян). Тинол. Анати. Инч. Соул. Вивиан. Етна. Факир. Ополе. Трол. НАКО.
Епарх. Арил. Зиг. Шпиц. „Ронд“. „Олеле“.
Етилати. Стерин. Тритони. Слог. Епитети. Амир. „Иде“. Елисавета. Абаси. Ани
Лорак. Стер. Щирица. Оне (Жорж). Аноне. Итаконат.
отВЕсно: „Ефектът на пеперудата“.
Илиевич (Дионисий). Опити. Ебен. Бренцен (Карлис). „Елаците“. АРО. Нко. Тостер. Лопес (Дженифър). Рат. Силон. Хранилище. Тост. Уат (Джеймс). Отити. Терминал. Рани. Есари (Махмуд). Ларкин (Филип). ФОРД. Станит. Пета. Кавали. Сливица. Дротик. Лото. Елак. Щик. Оливин. Легато. Зълва. Иразер. Марон. Виланела. Килими. Ана. Янков (Янко). Неоген. Рекет.
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Спорт
Лига Европа

Еспаньол приземи „орлите“

Отборът на Лудогорец загуби третия си мач от Група “Н” на Лига Европа. “Орлите” бяха победени с 0:1 от
Еспаньол в Разград. Гостите успяха
да се възползват от единственото си
положение пред
вратата
на
Пламен Илиев
и Виктор
Кампусано донесе
успеха им
с гол още в
13-ата минута. Тогава атакуващият халф се
възползва от неразбирателство в защитата
на българите и това се оказа решителният момент в срещата. Играчите
на Станислав Генчев имаха моменти
на тотално териториално превъзходство, но като цяло така и не показаха,
че имат идея как да стигнат поне до

един гол във вратата на съперника.
Лудогорец имаше някои проблеми
преди мача. Защитникът Драгош Григоре бе наказан и не можеше да играе.
От групата отпаднаха и контузените
Клаудиу
Кешерю,
Ренан
и Яцек
Горалски. Станислав
Генчев
излезе с
Пламен
Илиев на
вратата и
пред него Сисиньо, Моци, Форстър и Недялков в защита. Баджи и
Анисе бяха двойката опорни халфове,
а Марселиньо действаше пред тях като плеймейкър. Лукоки и Вандерсон
бяха на двете крила, а Чибота водеше атаката, но не успя да замести подобаващо чист централен нападател.

ЦСКА Москва с
трета поредна загуба
Отборът на ЦСКА
(Москва) продължава с
изключително неубедителното си представяне
в европейските клубни
турнири. Руският гранд
записа третата си поредна загуба в груповата фаза на Лига Европа.Московчани капитулираха пред собствена
публика, отстъпвайки

Б

ългария победи
Малта с 4:0 в последния си мач от
европейските квалификации за юноши до 17 години в група 13. Победата обаче по никакъв начин няма да промени отпадането на отбора, воден от Марчо Дафчев, за
сметка на Австрия и Норвегия, които заемат първите две места в групата.
Два гола за България
вкара Мартин Смоленски,
по един добавиха Бисер
Бонев и Пламен Цончев.
Австрийците по същото
време спечелиха с 1:0, ма-

с 0:1 пред госта си Ференцварош.
Автор на единственото попадение в мача стана Варга, разписал се едва 4 минути преди изтичането на редовните 90
в двубоя.
Голът бе отбелязан
след спасяване на Акинфеев, получило се разбъркване и поднесена

на тепсия топка от Зубков за Варга.
Успехът над Ференцварош бе задължителен за тима на домакините. В Москва те
можеха да се извинят на
феновете си подобаващо единствено чрез победа след предходните
си поражения. Това обаче не се случи.

Победихме Малта,
но сме аут

кар и с 10 души, и оглавиха класирането. Четири от
третите отбори във всички групи също ще продъл-
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жат, но към момента балансът на нашите е третият най-слаб и най-вероятно няма да стигне.

Ивайло Иванов със златно отличие

Ивайло Иванов спечели златен медал за България в категория до 81 килограма в джудото на Световните военни игри в китайския град Ухан. Това е и единственото отличие за България от този форум. Носителят на
сребърни медали от Европейските
игри в Минск, които бяха със статут
и на европейско първенство за джудото, заяви след успеха си: „Чувството да вдигнеш цял Китай на крака бе
уникално, просто не мога да го опиша
с думи. Трябва да се случи, за да го
разбере човек. С една дума - накратко мога да го определя като гордост.”

Успех за баскетболистите от Балкан (Ботевград)

Балкан (Ботевград)
стартира прекрасно
участието си в
групите на Купата на ФИБА
Европа. Шампионите
на
България записаха победа с 82:80 срещу руския Енисей (Красноярск), който е считан
за един от основните

на Йовица Арсич показаха характер и се бо-

риха до последно, за
да грабнат ценния успех на собствен терен.
***
Баскетболистите на Левски Лукойл не
успяха в първото си изпитание в турнира, отстъпвайки като гости на Цмоки
(Минск) с 68:81.

Лудогорец отпадна след дузпи

Формацията на Лудогорец отпадна още в 1-ия кръг, както се
случи и преди две години. Тогава от Железничар (Сараево), а сега от Слован (Братислава, Словакия) след изпълнение на дузпи.
Редовното време завърши 1:0 за
разградчани. Със същия резултат
словаците победиха у дома си. Наложи се изпълнение на дузпи, където вратарят на Слован (Бр) Мартин Търновски спаси два изстрела
и класира своите за крайното 4:2
при наказателните удари.

Григор преклони глава пред Беретини
Единственият българин в световния тенис
елит Григор Димитров
загуби с 6:7 (5), 6:7 (1)
поставения под №3 италианец Матео Беретини в мач от втория кръг
на турнира във Виена.
И двамата достигнаха
до полуфиналите на US
Open през септември,
а Димитров бе спече-

Успешно представяне на нашите тежкоатлети
пред Даниил Вагайцев от Русия.
В същата категория братът на
Христо - Стефчо, премина с успех през 145 и 150 кг, но не успя на 154 и така остана девети в
изхвърлянето. В изтласкването
Христо Христов стартира с успех
от 205 кг, после премина през
210 кг за титлата и накрая вдигна 216 кг за рекорда. Три златни медала и българският химн за
Христо Христов.
Във второто движение Стефчо
отново направи два успешни опита - на 160 и на 170 кг, но не ус-

фаворити в целия турнир. Баскетболистите

Младежка шампионска лига

Европейско първенство в Букурещ за младежи

Христо Христов спечели три
златни медала. В категория до
109 кг при 20-годишните българинът грабна титлата с европейски рекорд 396 кг двубой, като
изпревари втория Вагайцев от
Русия с 15 кг и третия Куруски
от Беларус с цели 25 кг.
Още в изхвърлянето Христов
отнесе конкуренцията, като направи три безупречни опита: 170
кг, 175 и 180 кг. Това му бе достатъчно за първото място в движението, на 4 кг пред Константин Куруски от Беларус и на 5 кг
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пя в третия на 175 кг и с двубой
320 кг остана десети в крайното
класиране. Така България вече
има 17 медала от първенството
в Букурещ, 5 от които в двубоите: Ангел Русев, Божидар Андреев и Христо Христов са европейски шампиони,
Стилян Гроздев е със сребро,
а Валентин Генчев с бронз. Четиримата взеха по три медала в
категориите си, към тях МарияМагдалена Кирева добави сребро, а Васил Маринов бронз в
изхвърлянето.

лил единствения
сблъсък
помежду
им досега - 7:5, 6:4
на клей
в
Монте Карло
през април тази година. Сега
обаче Беретини над-

деля над найсилния ни тенисист, който така и не
достигна до
нито
една
точка за пробив в целия
мач, а вторият тайбрек се
разви по кошмарен за
него начин.
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Читалища

“Бургаски
славеи”

За девета поредна година в
парка край кв. Ветрен на Бургас се проведе общински преглед за индивидуални изпълнители на български фолклор „Бургаски славеи”. Инициатор и организатор на събитието е Вяра Андонова, председател на Сдружение СП-2004 – Бургас, която откри регионалния събор.
Димитър Николов – кмет на
Бургас, както винаги, не пропусна да окаже внимание на изявата на пенсионерите от сдружението.
Г-н Николов, благодарим ви!
С личното си присъствие и кратко слово за запазване на българския фолклор и традиции ни
удостои Стефан Колев, председател на тракийското дружество
„Странджа”, общински съветник
от партия ГЕРБ – Бургас, а също
и Живко Господинов, председател на БСП в Бургас и общински
съветник.
ДФГ „Три сестри” – с. Банево,
откриха с няколко песни събора

за индивидуални
изпълнители.
С песен
ни поздрави
народн а т а
певица
Живко Господинов уважи събора „Бургаски славеи”
Мария
Маркова – почетен гражданин моти. На хороводните песни се
на Бургас. Всички пенсионерски извиха български хора. Песните,
клубове към СП-2004 – Бургас, се танците и доброто настроение на
представиха с индивидуални из- участници и гости стоплиха сърпълнители. Нашият клуб „Златна цата ни. А и времето бе с нас –
есен”, ж.к. „Меден рудник” – Бур- топъл августовски ден, под сенгас, бе представен от Станка Ива- ките на полюшващите се от обинова и Станка Каракостова. Пяха чайния крайморски ветрец клосе народни песни от всички кра- ни на дърветата.
Благодарим на организатоища на България, но съвсем разбираемо преобладаваха стран- рите, участниците и гостите, на
джанските, включително и хим- всички присъстващи за прекраснът на Странджа „Ясен месец”, из- ния празник, който всички заедпълнен от представител на клуба но сътворихме!
Антоанета НЕДЕЛЧЕВА,
на инвалидите в Бургас. На всичж.к. „Меден рудник” – Бургас
ки участници бяха раздадени гра-
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На гости на
„Берковски
кестен“
34 души, членуващи в пенсионерския клуб
„Еделвайс” – Луковит, отпътувахме развълнувани за старопланинския град Берковица. Приятелите от пенсионерския клуб „Берковски кестен” ни посрещнаха топло и гостоприемно, като истински българи планинари. Разказаха ни
за развитието на своя роден край. Показаха ни
забележителностите на града. Посетихме и самото помещение на пенсионерския клуб „Берковски кестен”.
А българското гостоприемство най-силно усетихме в ресторанта, в който ПК „Берковски кестен” и клубът на ветераните туристи „Ком” ни
бяха поканили за честване юбилейните годишнини на много свои членове. Изнесените от тех-

Фолклорен събор „Ценово пее и танцува“

С изпълненията на
гайдарска група от
Златоград беше поставено началото на
тринадесетото издание на фолклорния
събор „Ценово пее и
танцува“. Централният
площад се оказа тесен,
за да побере желаещите да присъстват на откриването на традиционната проява. Фестивалът вече трайно се
вписа в културния и
празничния календар
на общината и на Министерството на културата.
„Ценово пее и танцува“ е своеобразен

пазител на непреходните традиции и богатата духовност на българския народ. Благодарение на традициите и обичаите сме успели да съхраним на-

ционалната си идентичност през вековете. Нашите песни, танци, музика и бит пленяват всеки, който се докосне до
тях. Затова сме длъжни
да познаваме и да пазим
традициите и обичаите
си. Те представляват
символ на обединение и
родолюбие и са повече
от доказателство за богатата духовност и здравите корени на българина. Изключително много се зарадвах, когато
видях, че толкова много млади хора и деца са
заявили участието си
във фестивала“, изтъкна в приветствието си
кметът
на община
Ценово д-р
Петър
Петров.
На сцен а т а
п р е з
двата
дни на
събора
се изявиха
повече
от 65 самодейни групи
и състави с повече от
1100 участници, а индивидуалните изпълнители бяха повече от 45.
Членовете на пенсионерския клуб „Млади

сърца“, облечени в национални носии, върнаха изпълнители и гости назад
във времето, като пресъздаваха забравени занаяти. Жените
нагостиха всеки
желаещ със сладък булгур, едно
от традиционните ястия за долното поречие на Янтра.
Песните на фолкпевицата Валя повдигнаха градуса на емоциите
и настроението. На площада в продължение на

повече от час се виха
кръшни български хора.
Фестивалът няма състезателен характер. Всеки от изпълнителите получи специална награда от организаторите
на проявата – плакет и
грамота за участие. Повечето от самодейците,
дошли от близки и далечни места на страната, не скриха задоволството си от добрата организация на събора и
отсега потвърдиха участието си в „Ценово пее
и танцува“ и през следващата година.
Марий ПЕТРОВ

ните състави литературно-художествени програми, певческите им и музикалните изяви бяха така завладяващи, а поздравите – вълнуващи, че не можеше човек да не се потопи свободно в този щастлив момент и да не го запази, за да го отнесе по-късно с топлинка и обич
в своя роден дом.
От луковитска страна Симеонка Йотова –
председател на пенсионерския клуб „Еделвайс”,
също сподели за дейността на клуба в Луковит
и района и поднесе цветя и поздравителни адреси до двата клуба и до всички юбиляри.
Светла БАРАКОВА

Взаимно уважение и доверие

Пенсионерите от община Сливо поле отбелязаха своя празник
още през септември.
20-те клуба бяха посетени от кмета на общината Валентин Атанасов,
зам.-кмета Михаил Чиликов и председателя
на Общинския съвет на
Съюза на пенсионерите
Веска Узунова, посрещнати с питка и шарена
сол. А всяка питка беше
така украсена и измайсторена, че отразяваше
есенното богатство на

съответното село - питки за чудо и приказ.
Топлите думи, с които г-н Атанасов и
г-жа Узунова се обърнаха към пенсионерите,
развълнуваха присъстващите, защото те бяха
оценка за техния труд и
за усилията им да изведат пенсионерския съюз сред първите в страната и да опазят и предадат на следващото поколение културното наследство на района.
Кметът г-н Атанасов

връчи на 78 юбиляря
поздравителни адреси,
които те приеха с голямо вълнение. За всички
присъстващи бе организиран богат обяд, подарен от кмета на общината. Празникът във всички клубове продължи с
много танци и веселие.
Пенсионерите от община Сливо поле имат
девиз: „За грижите, които получаваме от екипа на кмета на общината

Валентин Атанасов, да
отговорим достойно“.
Затова на 14 септември 215 пенсионери от
20 клуба с вили, търмъци, шишове и метли заедно почистихме детската площадка в квартал „Сливица“, общинския пазар и цветните
градини в центъра на
града.
Това масово участие
на възрастните хора в
почистването е пример
за подражание и възпитание на младото поколение в селищната система за опазване на
природата чиста.
Възрастните хора,
сред които имаше и 15
души над 85-годишни,
с бастуни и патерици,
почистваха посочените
райони и се радваха, че
и те дават своя принос
за чистотата на община
Сливо поле.
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му давах меденка, като курбан, но само ние
двамата си го знаехме.
Сетих се нещо, може и да ви се стори
любопитно. С колегата ми Мариус Куркински се познаваме още
Мария Сапунджиева е родена на „Аскеер” за поддържаща . Найот детските си годивъв Варна на 6 юни 1969 г. През голяма популярност й носят кони. Не беше от най-ко1992 г. завършва НАТФИЗ в класа медийните участия в култовите
муникативните деца,
на проф. Атанас Илков. Чаровна- телевизионни предавания „Клуб
но като станеше дума
за театър, на момента
та и обичана актриса притежа- НЛО” и „Пълна лудница”. От 2008
ставаше същински гува таланта да разсмива с леко- г. Сапунджиева е ангажирана и с
ру. Добре си спомням
та, но същевременно с това има и преподавателска дейност - какак в осми клас праведарбата на драматична актри- то художествен ръководител в
хме едно забавно детса. Носителка е на два „Икара” младежките секции на Актьорско представление за главна женска роля, както и ски школи МОНТФИЗ.
„Чер хайвер и леща”,
той я постави и репесцената - театрална или личен и това е хубаво. почувствате българин тирахме в дома му на
екранна, неговият ин- Ако хората бяха еднак- и ще разберете колко в свещи, с пуснати завеструмент е тялото. Тя- ви, ние, актьорите, ня- неправилна посока вър- си, на масата. Иначе аз
ло, което трябва да е в маше да имаме какво вим. Не си пазим бъл- редовно правех имхармония, в безпогреш- да играем. Човек с чо- гарщината, която е по- провизирани предстаОт стр. 1
години си партнираме с на кондиция, за да мо- век не си прилича, всеки вече от великолепна. вления като малка и на
- Г-жо Сапунджиева, Асен Блатечки в „Омай- жеш да го използваш е строго индивидуален. Ковачевица е и мястото, роднини, и на приятеновият театрален се- на нощ”, комедия от Жо- подобаващо, като музи- Но да, имам любима ро- което ме зарежда, там ли. Хубави, интересни,
зон започна. Доста сте зиан Баласко, постанов- кантът, който настрой- ля и това е тази на Моли сме семейно при всеки минали, но незабравиангажирана, поста- ка на Велко Кънев.
ва своя инструмент, за Суини от „Сляпата Мо- удобен момент и задъл- ми години бяха...
новките с ваше учас- Популярна сте с да гали слуха. Иска се ли” от Брайън Фриъл, жително по Коледа и Ве- Какво си пожелатие са няколко. Благо- комедийните си роли, добра грижа за здравевате, г-жо Сапунджидаря ви, че намерихте но така добре ви при- то, издръжливост. Чесева?
време за този разго- ляга и драмата. Кое ви то лишавам семейство- Да съм здрава и
вор!
е повече на сърце?
то, роднините и приятеда съм в кондиция,
- Благодаря и аз за по- Жанрът, който на- лите си от присъствието
за да мога да работя.
каната! Да, сезонът за- истина е мой, е траги- си. Но знаете ли, моята
Както казах, моето тяпочна, а в заглавията с комедията. В комедий- професия винаги съм я
ло е моят инструмент.
мое участие има и хора, ните роли съществу- свързвала с една дума Другите хора имат накоито играят в тях ве- ва и драма, героят има призвание. Не се опластроени цигулки и киче 8-10 години, което е своя. Комедията е мно- квам, защото много обитари, но за да съм докатегоричен показател, го силен жанр, трябва чам това, което правя.
бра на сцената, аз съче в тези постановки ки- да имаш силата, за да
Към всяка роля се
що трябва да съм допи живот, че са се слу- се надсмееш над сла- подхожда индивидуалбре настроена. Та, почили. Публиката ги ха- бостите, над глупостта. но, пътят е различен, инжелавам си всеки ден
ресва и ги гледа с инте- Според мен комедията тересен и интригуващ.
да съм именно такава
Култовият
екип
на
НЛО
от
ляво
на
дясно
рес. В момента участвам и драмата вървят ръка Всеки човек е една все- настроена правилно.
Мария,
Георги
Мамалев,
Теодор
Елмазов,
в театър „София” в „Ре- за ръка, така както е и в лена. Интересен е пъУ дома също си пожеВелко
Кънев,
Чочо
Попйорданов
и
Димитър
Рачков
визор” на Гогол под ре- живота, лично аз не мо- тят, докато намериш лилавам здраве, все тажисурата на Бойко Бо- га да ги деля.
чността, и именно там се с режисьор Борислав ликден. Когато отидем, ка да си помагаме един
гданов, в театър „199”
Например колеги- крие изследователски- Чакринов. Агафя Тихо- мъжът ми, който е на- на друг. Децата ми ме
съм в две постановки те ми, бог да ги прос- ят, фин творчески труд, новна от „Женитба” съ- мерил време да напра- радват, като всяка май- „Вересии” и „Вечерен ти, Велко Кънев и Чочо който трябва да откри- що е много скъпа за мен ви нещо ново или да по- ка, че растат, че са доакт” по Антон П. Чехов, Попйорданов, дълбо- еш. Ние, актьорите „кра- роля, героинята ми се добри друго, ми казва: бре, че постигат желав „Сълза и смях” госту- ко в себе си бяха тъж- дем”, взимаме, попива- преоткрива в монолога „Цъкай, цъкай.” Цъкам, нията си. Благодарна
вам с представления ни хора. За да играеш ме и се учим постоянно. „Да бъдеш или да не бъ- защото в повечето слу- съм, че Господ Бог ми
на сливенския драма- комедия, трябва първо В института се учи 4 го- деш“, Гогол през погле- чаи не намирам точните е дал здрави деца. У
тичен театър „Стефан да си видял трагедията, дини и 5, както е при ре- да на Шекспир... „Таня, думи, с които да опиша дома всички се радваКиров” - „Исжисьор- Таня” също е сред лю- красотата, с която сме ме и на малките, дребтината”, пиеите, само бимите ми. Обичам ру- заобиколени...
ните неща, които всъса на френза да се ската драматургия и на
- Доволна ли сте от щост не са въобще таския драмапроходи. руска пиеса рядко от- миналото си и от това, кива, когато добре ги
тург ФлориП р о ф е - казвам.
което сте днес?
огледаме, когато вниан Зелер и
сор Ата- Вашият съпруг съ- Усещам, че да. Въз- кнем в същността и ис„Особенонас Ил- що е свързан с култу- питах децата си, двама- тинността им.
сти на рускаков, при рата, художник е. Била та ми синове, в спартанМили хора, важно е
та любов” по
к о г о - ли сте му някога муза ски режим, да се опра- да сме добри, да сме чапиесата на
то имах в изобразителното из- вят сами и съм довол- ровни и както казваше
Александър
късмета куство?
на. Те и съпругът ми са баба ми, мъдрата майГалин. „Веда бъда
- Не ме е рисувал, но прекрасни.
ка на майка ми, тази, кочеря с прияп р и е т а , знам, че го вдъхновяБях щура, но като де- ято ме е отгледала, инатели” и „Мъказваше: вам, присъствам по ня- те човек се изгражда с че съм кръстена на дружът на жена
„ У ч е н и - кякъв начин във вся- малките му бели. Вижте, гата ми баба, майката
ми” отново
ци, аз ви ка негова картина, във имам белези на чело- на баща ми - Мара: „Маса в „Сълза Прекрасното семейство на Мария
уча
да всичко, което върши. то, ето ги и тук, на бра- рия просто е, миличка
и смях”, къх о д и т е . Приятели ми казват, че дичката ми, а ето тук, - бъди добра, момиче!”.
дето участвам и с ру- а после вече да имаш След като вземете ди- в къщата ни в Ковачеви- на ръката, са ми пра- И мисля, че успях да се
сенско представление, силата да й се надсме- пломата, едва тогава ид- ца се усеща моето при- вили цели осем шева... съхраня, следвайки токоето е и последното от еш. Точно затова е мно- ват истинските уроци.”
съствие, дори когато те Уж мога да плувам, но ва, което милата ми баминалия сезон, роман- го труден жанр и не всеАз съм вярващ човек, са там, а аз съм из стра- веднъж щях да се удавя ба ми завеща - да бъда
тична руска комедия с ки може да направи ху- а самата ми професия е ната или в чужбина по
името „Изненадата”. Ре- бава комедия, а Велко свързана с вяра и наив- работа.
жисьор е Орлин Дяков, имаше талант за това, ност. Всъщност именно
Аз съм от Варна, имапартнирам си с Филип беше мъдър и скромен те са и двата основни ме жилище там и мореАврамов, Татяна Цве- човек. Тъжно е, толкова фактора, които трябва то и плажът ми липсткова и Ясена Господи- талантливи и добри хо- да притежава всеки ак- ват, когато съм далеч от
нова. Освен това в „Бъл- ра си отидоха рано от тьор, за да може успеш- тях. Живеем тук, в Согарска армия“ играя в този свят.
но и впечатляващо да се фия, но както вече спопредставление на хаЗнаете ли, професи- превъплъщава.
менах, имаме къща и в
сковския театър, каз- ята е тежка, много да- Сред всичките Ковачевица, в планинава се „Откачена фами- вам от себе си, коле- ви десетки, все сил- та. Ако ни дойдете на
лия”, комедия на ситуа- гите също. Колкото ни ни персонажи, може- гости, ще ахнете, ще ви във Варненското езеро, мила, отзивчива и найциите е, постановка на коства физически, тол- те ли да откроите ваш падне ченето (смее се). но Боян, едно комший- вече добра!
Валентин Танев. В про- кова и мисловно. Един любим?
Ще се пренесете в ед- че ме спаси. След това,
Въпросите зададе
винцията пък от много актьор, като излезе на
- Всеки човек е раз- но друго време, ще се на всеки 8-ми август
Иво АНГЕЛОВ
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Áаé-баé, баé Áаëан!

От стр. 1
Продавачката, младо момиче от Латинска Америка, заслушана в разговора им, пита на какъв език говорят. На български, отговарят. Ама вие имате собствен език? Не
само език, а и азбука,
гордо поясняват нашите. Ами колко е голям този народ? Осем
милиона, леко надуват
балона българите. Момичето е ошашавено.
Езикът свещен на
нашите деди е достоен за гордост. И Дядо
Вазов не преувеличава. Свещеният български език преди повече от хилядолетие дава
Вярата, Писмеността и
Словото на славянските и православни народи, на милиони хора
и влиза в темелите на
тяхната култура и цивилизация. От средновековните ни поети до наши дни много са закрилниците и
пазителите на българското слово. Сред тях
блести със забележителен принос името
на акад. Балан. Впрочем приносът му е забележителен, но името му съвсем незаслужено не блести. След
ден ще честваме Деня
на будителите, но по-

питайте повечето мла- новаването на организа- алектни слова. Публикуди хора дали им говори цията „Българска мати- ва изследвания и в обнещо името на акад. Ба- ца” в Цариград, делегат е ластта на литературналан. Повечето ще ви ка- на нейния Първи събор та история. През 1903
жат, че никога не са го и е редактор на органа г. Кръсте Мисирков изчували. Александър Те- й „Летоструй“. Алексан- дава книгата „За макеодоров е роден на 27 ок- дър Теодоров-Балан е донцките работи”, подтомври 1859 г. в с. Кубей, един от създателите на ложена на унищожиБесарабия, в семейство българското туристиче- телна критика от акад.
на български преселни- ско движение, дългого- Балан, който привежда
ци от Сливен. След като дишен председател на неопровержими доказавършва Болградската БТС и редактор на сп. зателства за българския
гимназия, е студент в „Български турист“. Тези характер на населениеПрага и Лайпциг. През високи научни и общест- то на Македония.
1884 г. идва в България вени постове се дължат
Родът на Баланите
и четири години рабо- на неговата неизчерпа- (бели, светли) дава вити в просветното минис- ема енергия и изклю- дни имена в новата ни
терство. Назначен е ка- чителна ерудиция. Тру- история. Брат на акадето преподавател по сла- довете на акад. Балан мика е ген. Георги Тодовянска етнография, ди- включват 866 заглавия ров. Другият му брат алектология и история в на книги, студии, статии Мартин Тодоров, е кмет
първия български уни- и бележки, от които 310 на София (при негововерситет. От 1893 г. е са посветени на българ- то кметуване се постапрофесор
вят жълтите павеи ръковота). Синът му Владител на
димир Балан е лекатедра. На
тец и авиоинже29.1.1889 г.
нер, който след
е избран
9.IX.1944 г. изчезкато първи
ва и не се знае ниректор на
що за него. Милко
Софийския
Балан е професор
универсипо рентгенология
тет, неколи анатомия, а Стакократно
нислав е секретар
е преизбина академика и подран, бил е
готвя многотомнии декан на
те му изследвания
Историкоза печат. Любопитфилологини са спомените
ческия фана съвременницикултет. Отте, на Чудомир, на
тогава е
проф. Динеков за
главен де- от ляво на дясно: мартин теодоров, алексан- Балан. Смирненски
ловодител дър теодоров-Балан, атанас теодоров, миха- пише хумористична Българното стихотвореил теодоров-Балански, Георги тодоров
ското книние ”Баланиади”, а
жовно дружество (дн. ския език. Основно мяс- шегобийци сътворяват
БАН). През 1939 г. е обя- то в научните му зани- иронично писмо до мивен за почетен доктор мания заемат изследва- нистъра - Иван Вазов,
на Софийския универ- нията, свързани с гра- имитирайки стила на
ситет и действителен матическия строеж на академика. Всички тези
член на БАН. От 1907 г. българския език, особе- безобидни шеги се дълдо 1910 г. е главен се- ностите на българската жат на пуризма – стрекретар на Българската звукова система, борба- межа му към чистота на
екзархия. През 1909 г. та с чуждите думи, обо- българския език, на Бастава инициатор за ос- гатяването на езика с ди- лан. Той се утвържда-

ÍÅÏÐÅÕÎÄÍÈ ÑËÎÂА
Ñв. Èван Ðилñêи

не търсете първенство и началства, но помнете оногова,
който е казал: „онзи, който иска да бъде по-голям всред вас,
нека бъде слуга на всички.“

Ñоôрониé Âра÷анñêи

Защото человеческата душа доде не претърпи скръб,
труд и теснота, не може да се
поднови и украси.

Ïеòúр Áерон
Ïаиñиé Õилендарñêи Ä-р
това дело възприех аз...

о неразумний юроде! Защо
се срамуваш да се наречеш
българин и не четеш, и не говориш на своя език? или българите не са имали царство
и държава? толкова години
са царували и са били славни
и прочути по цялата земя и
много пъти са взимали данък
от силни римляни и от мъдри гърци. и царе, и крале са
им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат
мир и любов с българските
царе. от целия славянски род
най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили,
най-много земя те завладели.

Всякой, който види тази книжка, надея се да се зарадва, а
най-много учителите, защото
тия, струва ми се, отколя щяха да изоставят псалтирите и
часословите, от които децата
не разбират нищо, ако имахме
някоя книга на нашия език, напечатана за тях.

Âаñил Аïрилов

каквото можах – направих,
по-хубаво нека направят могъщи.

Ïеòêо Ð. Ñлавеéêов

Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като
дърво отсечено в корена.

Õриñòо Áоòев

няма власт над оная глава,
която е готова да се отдели от
плещите си в името на свободата и за благото на цялото
човечество.

Âаñил Ëевñêи

и не забравяйте – Времето
е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него
обръщаме.

Âаñил Äруìев

Един народ, който има съзнание, култура, писменост,
наука, непременно ще има
светла и трайна бъднина!

Èван Âазов

и ний сме дали нещо на света, и на вси славяни книга да
четат.

Ñòоÿн Ìихаéловñêи

В царството на тиквите кратуната е цар.

ва като талантлив създател на много съвременни думи и яростен
противник на чуждиците в него. Впрочем самата дума „чуждица“ е
сътворена от Балан. Заедно с още много, без
които не можем да си
представим съвременния ни език – общувам,
заплаха, възглед, хижа,
гледище, излет, влак...
И се опитвам да си
представя, ако сега, 60
години след смъртта
на този забележителен
учен, патриот и строител на съвременния
български език, той възкръсне и реши да седне
на по кафе в някое заведение на „Витошка”? Не!
Не бива! Той не заслужава тази инквизиция.
Академикът преживява
смъртта на любимата си
жена и четири от децата си, твърде малки. Но
това не би преживял.
Смисълът на живота и
делото му в наши дни
и особено в последните три десетилетия загубиха стойност. Ако
трябва да бъдем честни, ние, днешните българи, подценихме отговорността да пазим красотата и чистотата на
свещения език. И в него спокойно се разхождат турцизми (особено
сред топонимите), русизми, гърцизми и други случайни скитници. А
в последните три десетилетия покрай всичко
друго и езикът е обект
на отстрел. Първото, което ще установи академикът, е, че въпреки феминистките фойерверки женското начало в
българския език е на
изчезване. Вече няма
колежка, лекарка, журналистка, кметица... На
всички тези понятия
им пораснаха бради и
мустаци и е трудно да
разбереш кой от какъв
пол е. Другото – зачеркнахме звателния падеж.
Само неграмотен човек
ще се обърне към някого с „Иване”, „Марийке”.
Но най-страшно е положението с мароканските, извинете, англоамериканските „скакалци”,
назовани от акад. Балан
чуждици. Вече е почти
нецензурно да кажеш
място, посока. Разби-

ра се, локация и дестинация! Фен, тийнейджър и бодигард отдавна станаха своици (пак
по Балан). И как да ти
се обърне езикът да кажеш юзър, джойнтвам
се, уъркшоп, флашмоб,
имиджмейкър и пр. Сякаш ме зашлеви журналистката по радиото
със „стайлинг – народна носия”. Къде отиде
ритъмът и мелодията
на езика ни? Но тук идва следващата питанка
– кой разпръсва семето на плевелите? Не са
бабите от Гигинци, Жабокрът и Кърнаре. Определено това са днешните заспали будители
- журналистите, интелектуалците, титулуваните учени и неграмотните политици. Последни в този строй се
препъват учените от
Института по бългрски
език към БАН, които ни
убеждават доста неубедително, че това било естественото развитие на езика. Когато са
нови понятия – да, но
в 90% от случаите не е
така. Да не би някой отнякъде да дава директиви? Знае ли човек?!
Достойнството на държавата зависи в крайна
сметка от достойнството на хората, от които
е съставена, беше казал някога английският философ Джон Стюарт Мил. Апатията, която ни е налегнала като смог, ни прави безразлични към чистотата на езика, свободата
на словото, защитата
правата на обезправените. Последният българин, яростно бранещ
езика ни, беше великият Хайтов. Други няма. А за това дали някой е чувал за акад. Балан, разбира се, не съм
прав. Има метростанция „Акад. Александър
Теодоров- Балан”. Значи някой я е лайкнал, а
друг я е постнал. А ние
като юзъри можем само да кликнем нещо в
съпорт. Така де! Затова
– стой си там в светлия
свят, драги родолюбецо! От нас:
- Чао, дядо Балан!
Бай-бай!
иван ВасЕВ
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Без кислород Çíàåòå
за 5 секунди ëè, ÷å...

К

акво би станало,
ако кислородът
от Земята изчезне само за 5 секунди? Едва ли допускате какви ще бъдат последиците.
Вижте:
* Всеки на плажа
веднага ще получи
слънчеви изгаряния.
Кислородът във въз-

духа предпазва кожата ни срещу UV-лъчите на светлината.
* Небето през деня
ще се стъмни. По-малко частици да отразяват светлината означава по-тъмно, почти
черно небе.
* Всички частици
от необработен метал
веднага ще се заварят

една към друга.
Единственото, което предотвратява спояването на метали при
допирането им, е окисленият повърхностен
слой.
* Земната кора ще
се разруши. Кислородът представлява до
45% от земната кора.
* Вътрешното ухо на

чака да му се обади за
резервация. Той знае,
че старият му клиент ще
дойде. В края на 80-те
години Вернер, който
е от Пулах, близо до

горната тропосфера и
в крайна сметка към
Космоса.
а какво би било,
ако количеството на
кислорода се удвои?
* Ще получим по-нисък разход на гориво.
* Ще бъдем по-щастливи и съсредоточени.
* Допълнителният
кислород ще подобри
нашите познание, внимание и физическа работоспособност.
но…
* Ще има гигантски
насекоми. Размерът на
тялото на насекомото
е обвързан с количеството на кислорода
в атмосферата.

Загадки

1000 дíи íа
Îктоберôест
До края на тазгодишното издание на Октоберфест, Гюнтер Вернер ще
е прекарал
почти 1000
дни
на
маса на
най-големия
бирен
фестивал в
света
за 60
години.
„Никога
не съм
пропускал ден”,
казва 76-годишният баварец. Той е
бил на 16 години,
когато за първи път
посещава фестивала в
Мюнхен.
Вернер има запазена маса под номер 180
в шатрата Шотенхамел.
Управителят й Кристиан Шотенхамел дори не

всеки ще експлодира,
защото атмосферното
налягане в него би намаляло с около 21%.
* Всяка сграда, направена от бетон, ще
се превърне в прах.
Кислородът е важно
свързващо вещество в
бетона.
* Всяка жива клетка
ще се взриви в мъгла
от водороден газ. Водата е 1/3 кислород,
без него водородът ще
премине в газообразно състояние и обемът
ще се увеличи.
* Океаните ще се изпарят и отправят към
Космоса. Без кислород водородът е свободен да се движи към

Мюнхен, е имал даже
телефон до масата
пет или шест години. След това
са се появили
мобилните
телефони.
Ветеранът признава,
че е бил
л е к о
нервен
преди
60-ия
си фестивал.
За церемонията
на откриването се е
издокарал в
кожените панталони на баща си и
е обновил шапката си
с нови пера и стръкче
хмел. През първия ден
е изпил осем бири, по
един литър.
„Не е чак толкова
много”, коментира Вернер.

Êîñìîíàâòè
â ñêàôàíäðè

Древни статуетки или рисунки на хора, които могат да бъдат оприличени на астронавти в скафандри, са откривани навсякъде по
света. Те са датирани от учените от различни периоди от човешкото съществуване. Разбира се, тези прилики могат да се отдадат
просто на случайността или на въображението на техния автор, но сходството понякога е стряскащо точно. Мистерията се засилва и заради липсата на научно обяснение за
тяхната поява.

Защо наклонената
кула в Пиза не пада
Кулата в Пиза е една от
най-известните забележителности в света. От около 800 години насам тя е
наклонена, но не пада. Защо това е така? Инженери
и учени са провели редица изследвания и са достигнали до извода, че причината, която кара кулата да
се накланя, е същата, поради която тя не пада, пише
Travel + Leisure. През 1173
г. започва строителството на новата камбанария
на катедралата в Пиза. До

втората година на строителните работи тя вече започва да се накланя. След
завършването й през 1370
г. кулата е с наклон от около два градуса. През XX век
тя вече се измества с около
0,12 см годишно. До 1990
г. кулата е наклонена под
ъгъл от 5,5 градуса (около
4,5 м). Между 1999 и 2001
г. експертите се опитват
да намалят наклона X с 0,5
градуса. Въпреки накланянето, корекциите и неколкото силни земетресения,

кулата продължава да не
пада. Ново проучване на
италиански учени твърди, че причината е т.нар.
динамично взаимодействие между почвата и конструкцията на кулата. Тъй
като кулата е неогъваема
и висока (58 метра), а земята под нея - мека, всеки
път, когато има земетресение, вибрационните характеристики на конструкцията се променят, така че
кулата да не резонира със
земното движение.

 Децата растат побързо през есента.
 Котката спи 70%
през своя живот.
 Повечето грабежи се случват във
вторник.
 Ако акулата плува с корема нагоре,
изпада в несвяст.
 Изплашеният човек вижда по-надалече.
 ОК - това е найпопулярната дума в
света.
 Охлювът може да
спи до 3 години.
 Знамето на Аляска е създадено от
13-годишно момче.
 Най-крадената
книга в английските библиотеки е Книгата за рекордите на
Гинес.
 В пустинята Сахара веднъж е валял
сняг - на 18 февруари
1979 година.
 В Сиена, Италия,
не може да бъдеш
проститутка, ако се
казваш Мария.
 В казиното в Лас
Вегас няма часовници.
 Нито един лист
хартия не може да се
прегъне на две повече от 7 пъти.
 American Airlines
са икономисали 40 хиляди долара, премахвайки една-единствена маслинка от салатите, предназначени
за първа класа.
 Венера е единствената планета в
Слънчевата система,
която се върти обратно на часовниковата
стрелка.
 Средно 100 човека на година умират
от задавяне с писалка.
 Да близнеш лакътя си, е невъзможно.
 Почти всеки, който е прочел този текст
дотук, се е опитал да
близне лакътя си.
 Ежедневно жителите на САЩ изяждат
18 хектара пица.
 Носът расте в
продължение на целия живот.
 Отпечатъците на
езика са индивидуални за всеки човек.
 На тялото на един
човек живеят повече
организми, отколкото
са хората в целия свят.
 Един косъм може
да издържи до 3 кг натоварване.
 Ако
съберете
всички числа, маркирани на рулетката в
казиното, ще получите магическото число
666.
страницата подготви
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30.X. - 5.XI.2019 г.

На гости

44

Български

в Подем

33
Щрихи от
портрета
на нашия
сътрудник

те пенсии, скъпите леОт стр. 1
карства и безотговорУбедени сме, че неното здравеопазване,
посредственият конпревърнало пациента
такт с читателите е до
в клиент, а доктора – в
голяма степен в оснотърговец. „Старческивата на успехите на
те домове и хосписите
„Пенсионери – За ваСтанка Първанова е историята и към велики- у нас са само за богатиКметът ни приветшето здраве”, премите. Нямаме пари за тях”
нал през какви ли не ства с добре дошли. бивша кметица на село- те българи.
Бившият директор на – тъжно заключи 80-гообществени, полити- Сподели, че харесва то. Според нея идеята да
чески и икономически изданието, и го оцени публикуваме романа на училището Стоил Ата- дишната читателка.
Намерихме
кризи, за да стигне до така: „Мъдър вестник – Стефан Данаилов като
Иво Ангелов е само
време да посвоя 30-и юбилей, по- за мъдри хора.” Добави, четиво с продължение
на
35 г. Енергичен, сърговорим и за
раждащ завист у дос- че му предстои пенси- е чудесна: „Прекрасна е
цат,
изключително
пенсионерта конкуренти. Надява- ониране и обезателно възможността да го провежлив.
Роден е в Плеския клуб в
ме се в средата на ид- ще се абонира. Благо- четем, тъй като възраствен,
но
израства
в Поселото. В нената година да го от- дарим ти, кмете! Пред- ните хора трудно могат
дем.
Баща
му
Илия
е
да
си
позволят
да
си
куседателят
на
пенсиого
членуват
бележим толкова обиелектротехник,
а
май90 души, поччани, предпочитани и нерския клуб Веселин пят хубава книга.” В свока му Клавдия – кулити всички са
силни, както винаги е Врачовски, офицер от ето изказване сподели
нарка. Той обича пероколко
трудно
живеят
сазапаса,
е
абонат
отскоабонати на набило. Поредното гостуто и словото от годимотните пенсионери и
шия вестник.
ване обаче е по-разни. С умиление си спомпомоли да продължим
За съжаление
лично от всички осня как в училище препода настояваме пред упуредничката
танали. Поканиха ни
давателката по бълравляващите най-после
е назначена
повече от 100 абогарски език и литерада увеличат вдовишкасамо на 4 чанати от плевенскотура г-жа Симеонова
та добавка. Нещо, коеса, но въпрето село Подем. Того е похвалила, че има
то
те
отдавна
обещаха,
ки
това
успява
зи феномен нямаше
голям потенциал да
но не изпълниха.
да организида е възможен, ако
борави с думите. След
В този дух бе и емора интересни
Иво Ангелов, член
няколко недобри оценционалното изказване
мероприятия,
Веселин Врачовски
на редколегията, не
ки най-сетне Иво с разна бившата учителка
празници,
бе положил усилия,
биране започва да усвоЗлатка Крумова, коя- насов заяви: „Чудесно чествания на рождени
разказвайки за болява произведенията на
то за 40 години всеот- го списвате! Продължа- дни, екскурзии, срещи
ките и радостите на
класици и исторически
даен труд получава 330 вайте все така!” И бе дос- с приятелски клубове.
своите съселяни на
автори. Учителката
лв. месечно. Много бол- та рязък, защото според Членуват в СП-2004, но
страниците ни. Без
го държала на нокти до
ка и носталгия имаше в него гражданският до- не знаят какво се случизлишна скромност
последно, за да се осъзговор
между
държавадумите
й,
че
вече
ги
нява със съюза, от който
ще добавим, че журнае и да поправи успема вълнуващите детски та и народа е нарушен. ги търсят единствено
налистическият и
ха си, преди да започне
тържества. Цяло съби- Тя е абдикирала. Оставя за членския внос. На
редакторският труд Никола Христов
сам да излага мислите
тие в селото е да видиш всеки сам да се оправя с повечето повдигнати
на екипа явно ражи чувствата си върху
да добър духовен про- ро. В изказването си бе новородено: „Останали крадци и убийци – кой въпроси главният ребелия лист.
дукт, предизвикващ категоричен: „Най-ху- са ми само признател- както може. Припомни, дактор и Маргарита
През
годините
доверие. Ако „стока- бавото от всички изда- ността и обичта на би- че в началото на прехо- Лозанова отговаряха
участва
с
репортажи,
ния
за
пенсионесвоевременно.
Диалота” ни не е качествена,
коментари, интервюгът бе откровен и инняма сила, която да за- ри!” Постави шеста в няколко печатни
тересен. Научихме какстави когото и да било тица на „Размииздания и в популярслите”
на
главния
во харесват читателида даде предварително
но радио. Сътрудничи
редактор, одобри
те, а те – какви са плапарите си за нея.
на в. „Пенсионери” от
новете ни за бъдещеКогато пристигнах- ю р и д и ч е с к и т е
2016 г. Впечатлява го
то. Определено и госме в обедните часове, консултации, коилипсата на пошлост,
тите, и домакините бяпенсионерският клуб то според него се
бездушие и жълтини.
хме удовлетворени от
беше пълен в очаква- списват изключиВлюбва се в доброто
общуването и то щеше
не на гости. Беше чис- телно достъпно за
сърце на вестника. Бада продължи още дълто, светло и уютно, с ус- обикновения чибите и дядовците му си
го, но ни чакаше път и
михнати и сърдечни хо- тател и са полезотиват от този свят
важни редакционни зара – с усещане за топ- ни. Харесват му и
рано. Вероятно заради
дачи в София.
лота и уважение. Уред- кръстословиците,
това е мил и вниматеТръгнахме си убеничката Цветанка Ди- но смята, че някои
лен с възрастните ходени, че абонатите
митрова се беше по- от тях са с повишера. Радостен е и от фатук ще се множат. Достарала доста всички на трудност. Изнекта, че сред тамошнибре би било, ако и на
да се чувстват уютно. нада ни с бележкате ни приятели има и
други места тези, коиУсмихната, на входа тя та си, че с нискамлади семейства. Иво
то ни харесват, общузаедно с кмета на се- та цена трудно ще
издържим Главният редактор връчва грамота на Иво Ангелов ват помежду си, събисподеля, че най-голямав бъдеще
рат се, обсъждат всеки
та му награда са думипри настоящо- вшите ми възпитаници” да дружно са успели да брой. При посещениете на 86-годишна жена,
то и предстоя- – тъжно заключи педа- прогонят самонастани- то в Пловдив разбрахкоято, четейки матещо поскъпване гожката. Това не е ни- ли се цигани, след като ме, че е така. В Гурково,
риалите, публикувани
на всичко. Не че как малко, но хората ка- тогавашният министър Добричко – също. Нявъв вестника, възклиние не го знаем, то нея заслужават много Данов при много оплак- кога имаше клубове на
ква: „Ти ми върна вярано когато сме повече. Държавата им вания вдигнал рамене: любителите на „Пенсита в живота!”
принудени да е голям длъжник. Г‑жа „Разбирам ви, но нищо онери” в Шумен и ПърЧрез многобройнивдигнем с ня- Крумова обича вестни- не може да се направи.” вомай. Може традиците си интервюта с
Г-н Атанасов препо- ята да се поднови. Таколко стотинки ка, чака го с нетърпеизвестни личности
ръча да пишем по- ка при постоянен концената, първата
той почти всяка срявече за Русия, защо- такт със „секция по инмисъл е за абода влиза в домовете на
то няма къде другаде тереси” ще получаваме
натите – как ще
читателите ни. Ето
да се прочете истина- информации за случпосрещнат това,
защо в края на срета за прогреса в брат- ващото се при тях, ще
ще разберат ли,
щата беше награден
ската страна, за обста- разказват за важни съче нямаме друсъс специална грамоновката в Украйна и за бития и достойни съга възможност,
та от главния редакчистотата на българ- граждани - съселяни.
че е единстветор г-н Петьо ДафинСтоил Атанасов
ския език. Той също
ният начин наСтигнахме до столикичев. В обръщението
ни поздрави, че бра- цата, доволни от рейлото Никола Христов шият-техен „Пенсионеси към него той заяви:
ним българския дух да, съжалявайки само,
сърдечно се здрависа ри” да оцелее. Затова и
„Иво ни учудва с умеи българщината, но че други ангажименти
с нас. Иво ни предста- онези, които са си ганието да намери път
му липсва рубриката и задължения попреви и описа домакините рантирали получаванекъм личности, към ко„Спомени далечни”.
чиха целият ни друтака: „Обикновени тру- то на вестника в домо- Златка Крумова
ито ние не сме успяЕвдокия Петрова жен колектив да изпидови хора – бивши кме- вете, ползват предимвали. Нямам подобен
тове, адвокати, учите- ството да не доплащат ние всяка сряда. Поз- е бивш финансов служи- та удоволствието от чупример в дългогодишли, служители. Дълго- разликата. Изненада ни драви ни за патриоти- тел. Сподели, че трево- десната среща с абонаната си журналистигодишни читатели на прозорливостта на г-н зма, който все по-ряд- гите й са заради ниски- тите.
ческа практика.”
вестник „Пенсионери”. Врачовски и му благо- ко се среща в медиите,
за отношението ни към Петьо ДАФИНКИЧЕВ, Маргарита ЛОЗАНОВА, Соня ВЪЛКОВА, Наталия ГЕНАДИЕВА
С една дума, приятели.” дарим за разбирането.

Мъдър вестник –
за мъдри хора
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Не знаем колко са на брой,
те, будителите на България.
Велики и безименни във строй
наравно коленичат пред олтара й.
Началото Методий и Кирил
положиха със свойте ученици.
Не жалеха живот предраг и мил,
на слово и на букви мъченици.
С молитвите свети Йоан
от рилски дебри будеше народа,
насочваше го в път избран
към рая, който да го води.
Паисий, хилендарският монах,
написа пламенна и свята книга.
Със нея на богат и сиромах
духът на българина се въздига.
От страници на Рибния буквар
народът знания събира.
От Доктора Берон това е дар,
неспирно мъдрост да извира !
На игото в бездънната тъма
безброй незнайни възрожденци
разхвърляха зрънца от светлина,
за да се родят чутовни опълченци.
И днес не жалят своя труд
художници, актьори и учители.
С кристална чистота на изумруд
блестят заслужено като будители.
Не знаем колко са на брой
дейците на културата в България,
но има винаги несменен часовой
на пост заветен пред олтара й.
тео Петков, Владая

Поезия

По уличка тиха и тясна
пристигна при нас есента.
И в двора тревата ни прясна
изпя си и тя песента.
Липата е вече без дреха
и всеки клон е плешив.
Навява обаче утеха
с фасона си още красив.
Тополата стройна и горда,
опънала голо бедро,
изглежда, пилон е на бордакъм ореха гледа с добро.
А той пък със голите клони
си гледа надолу в пръстта.
От вятъра прави поклони
на струпани долу листа.
Цветята във двора се свиха,
напръскани с жълта боя.
И охлюви в пръст се завиха,
асмата без плод овдовя.
А вятърът ниско си духа
и гони по пътя листа.
Щурците се вече обуха
да дочакат поне пролетта...
никола аПостолоВ, софия

МИЗАНТРОПИЯ
За да го има, трябва да убие
надеждата и вярата в
доброто! …
Когато липсва
думичката – ние
и азът се развихри
във живота,
и сляп, и глух е за
човешки скърби,
готов е с отмъстителна
ехидност
живота ти така да
преобърне,
че даже дяволът да му завиди,
не се плаши от зверската жестокост,
по-силен си с искрицата от Бога.
Духът е свят и идва отвисоко,
със своята любов ще ти помогне.
За да го има, трябва да убие,

дори светът пред него да се свърши.
Но никой грях не може да надвие
и да прогони божието милосърдие!
Веселка колЕВа
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Продължение от бр. 43
Кондов беше изключителен артист.
Няма да забравя как
в „Сълза и смях” игра в едно представление по разкази
на Чехов. Изпълняваше монолог за вредата от тютюна. До мен
седеше Манол Манолов – Симолията, голям български футболист, централен защитник на ЦСКА и на
националния отбор.

Беше страшен мъжага.
Видях го как плаче този човек… Един трагичен момент, който Симолията направи още
по-трагичен.
Уникален актьор беше Иван Кондов! Но и
чудак. Много се обичахме и до последно бяхме близки. Той беше
свидетел на всичките
ми щуротии и драми.
Помня как една вечер бате Ваньо се върна вкъщи и каза: „Роси, виж какво е написал Иван Радоев – „Баладична поема”!” Все се
опитвах да я науча наизуст:
„Старият кораб/
който толкоз години/
служеше вярно/ и в бури,
и в тихи пристанища/
старият кораб/ със синьото знаме/ - небето
над него…/ старият
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кораб…/ който сваляше обич за гладните…”
И така нататък.
Мама си отиде
неочаквано.
***
Върнаха ме в Ботевград като младши сержант. Беше зима, голям
студ. Температурите – минус трийсет
и пет градуса. Бях
шеф на караула, на
всеки половин час
правех развод на
войниците. В стаята
влезе един от старшините: „Младши
сержант Данаилов,
елате, ако обичате!” Излязох. Той
се обърна към мен:
„На колко години
беше майка ти?”
Краката ми се подкосиха. Разбрах какво

е станало.
Обадих се вкъщи,
татко помоли да изча-

мама и татко
кам: „Ще изпратя кола
да те докара.” Не из-

държах. Реших да се
прибера пеша. Излязох от Ботевград, поех
към планината и чак тогава си казах: „Къде си
тръгнал, то там и вълци има…”
Жалко, че мама не успя да ме гледа на сцената и в киното. Затова
пък баща ми стана щастлив свидетел на успехите ми. Особено след като изиграх майор Деянов в сериала „На всеки километър”. Сценаристката Свобода Бъчварова ме нарече „българския Робин Худ”.
Мама си отиде много млада – на петдесет
и две години. Голяма
сладурана беше. Помня последната ни среща – бях в отпуск от казармата и бързах, за да
ходя по гаджета. Вече
се бях изкъпал, турил
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си бях модерни дрехи, а тя лежеше. Била в болница, после я
пуснали. Знаех, че не
е добре, но за мен това си беше нормално.
Откакто влезе в критическата възраст,
все нещо не беше наред. Не знаех какво
става с нея. Лежеше
си, усмихваше се и по
едно време каза: „Попей ми малко бе!” А
аз я срязах: „И какво
да ти пея… тра-ла-лала…”
Прибрах се от казармата, за да се простя с мама. За пръв път
си дадох сметка какво
е тя за мен. Баща ми
беше по-стар от нея
с шест години. Вървях и се чудех: „Добре, а сега? Той е поболнав, има високо
кръвно, разни сериозни болежки… Трябва
да предприема нещо.”
Замислих се за бъдещето си.
Следва

Архангелова
задушница
2 ноември
В събота преди Архангеловден e една от
трите големи задушници през годината –
Архангеловата задушница. На тази дата се
отбелязва големият
християнски празник
Събор на свети Архангел Михаил, наричан
още Архангеловден,
Свети Рангел, Араламбо. Празникът е посветен на Архангел Михаил, защото той е „чиноначалник и воевода” на всички ангели
от йерархията - серафими, херувими, сили,
власти и начала. Светецът е водач на небесните сили и борец против
духовете на тъмнината.
Когато един от висшите ангели се възгордял
и при падането си повлякъл и други духове,
св. архистратиг Михаил
застанал начело на ангелите, които продължили вярната си служба на Господ.
Според народните вярвания при по-

дялбата на света Господ поверил на св. Архангел душите на мъртвите. Архангел Михаил
примамвал душата със
златна ябълка и с нож
или сабя я изваждал от
тялото на умиращия.
Затова народът нарича
светеца още вадидушник, душевадник. Затова светецът се изобразява най-често с везни
в ръце да измерва греховете на хората.
С Архангеловден
свършват празниците
на старата година, когато настъпва преходът от есен към зима.
Тя е наречена още
войнишка, защото войните, които води България за обединението
си в началото на миналия век - Сръбско-българската, Балканската,
Междусъюзническата и Първата световна,
започват в навечерието на ноември. Затова
в този ден се прави помен и за загиналите за
родината воини.

малки обяви

0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен
асистент с уточняване начина на заплащане
0894/608910 - продавам девет тракийски носии
0876/603884 - продавам ледоходки срещу подхлъзване - 20 лв. с доставката
0988/351784 - купувам
стари календари с картини
живопис и репродукции
0887/916699 - продавам дамски кожух - нов, от
агнешка кожа. Цена 100 лв.
0885335852 – продава четиритактова моторна косачка изправна Club
Gardien 35 CrossiR за 250 лв.
0876/603884 – продавам цистерна неръждаема, 9 куб. м. Цена 3200 лв.
0884/698641 – продавам нови стъкла за рейсове
0899/475418 – предлагам грамофонни плочи с
диаметър 30 см - музика
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от Паганини, Берлиоз, Чайковски, Бизе, Григ, Щраус,
както и изпълнения на Шаляпин, Кабаиванска, Гюзелев, Д. Петков и др. Цена
4 лв./бр.
0878/905168 - продавам Кратка българска енциклопедия том 4 - 20 лв.,
енциклопедичен наръчник
по външна търговия том 1
0899/475418 - продавам пет диска с 98 любовни балади и песни, издадени от „Рийдърс дайджест“
със записи
827704, 0878/905168
(Бургас) - продавам нафтова печка внос, в отлично състояние - 50 лв., много малко е използвана
0888/808583 - купувам
стари немски велосипеди
„Мифа“, „Диамант“ и др.
0897/615261 - продава
плетени дамски и мъжки
чорапи и терлици

Възпоминание
На 1 ноември 2019 г.
се навършват
40 ДНИ
от смъртта на

Васил Атанасов Петров

на 89 г.
от с. Подем, обл. Плевен,
общ. Долна Митрополия
Добрите хора не умират, не
се превръщат в пепел и в дим,
те оставят светла диря, по която да вървим.
Благодарим ти за голямата обич, твоята доброта, твоето трудолюбие и справедливост.
Ще останеш жив в нашите сърца! Почивай в мир!
От съпругата, децата и внуците

Български

Съобщения

ТАРИФА

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

имоти

0876466328 – купувам
гараж надземен, без значение на квартала, в София и кварталите
0878/768442 - спешно
продавам стара къща в с.
Агагово, годна за живеене, с ток, вода, гараж, асми, геран - 4000 лв.
0896379999 - продава
узаконен вилен имот от
1,2 дка и вила 45 кв. м в
с. Герман, район Панчарево, местността Терасите. Ток, вода. Цена 75 000
евро.
0898/225564 - давам
под наем обзаведен трис-

таен апартамент в Пловдив, ж.к. „Тракия“
0885/728834 - продавам къща и земеделска земя в с. Приселци,
на 10 км от Варна. Много
изгодно!
0888/803836 - продавам 10 дка земя край главен път Хасково - Маказа
0894/646586 - продавам двустаен монолитен
апартамент на четвъртия
етаж в перлата на Родопите - Баните, Смолянско, или заменям за хубава селска къща с баня
и тоалетна
0988/845735 - търся жилище в София или
околностите
0884/411758 - продавам двуетажна къща с
гараж и 2 дка градина 5000 лв., с. Нова Върбовка, общ. Стражица

Скръбна вест
На 7.10.2019 г.
почина

Цветана Маринова
Рашкова

родена на 2.1.1937 г.
с. Косово, Видинско
Престана да тупти едно отзивчиво сърце, изпълнено с
обич и уважение към всички.
Твоята скромност, честност, искрена доброта,
веселите народни песни и вкусните баници и
сладки ще останат завинаги в нашите сърца.
Поклон пред светлата ти памет!
От опечаленото семейство, роднини,
близки и познати от с. Косово, обл. Видин

Възпоминание
На 5.11.2019 г.
се навършват
15 години
от смъртта на любимия ни

Трифон Николов
Тилкиджиев

За скъпия и прекрасен човек забрава няма! Вечно ще останеш жив в сърцата и душите
ни. Поклон пред светлата ти памет!
От съпруга, дъщеря, снаха, зетьове,
внуци и правнуци

35

СЪОБЩЕНИЕ

88-о журналистическо дружество ще проведе редовното си месечно организационно събрание на 31 октомври (четвъртък) от 10,30
ч. в салона на Съюза на запасните офицери
на бул. „Христо Ботев” №48.
Колежката проф. Павлина Павлова ще сподели впечатления от международната писателска среща в Белград, на която тя взе участие от
страна на България.
Желателно е присъствието на всички членове на дружеството, които се чувстват здравословно добре.
От ръководството

Времето
през ноември
Ноември постепенно ни приближава към зимата.
Предвид дълго задържалото се необичайно топло
време през октомври
очакванията за първите дни
на ноември са за
сравнително топло
и
слънчево време.
Около
2-3 се
о ч аква
влошаван е
н а
времето
и дъждове,
което ще
доведе
до
спадане на температурите. След това до края на десетдневието времето ще бъде с
променлива
облачност до слънчево, като сутрешните температури
ще са ниски, ще
достигат и отрицателни стойности, а
дневните ще са все
още в положителната скала. През
второто десетдневие се очакват дъждове и застудява-

не на времето, но
ще има и ясни, и
слънчеви дни. Температурите обаче
ще достигат по-ниски стойности през
деня. През третата десетдневка се
очакват повече облачни дни и такива
с валежи, а слънцето все порядко ще
се показва.
Ветр о вете
щ е
бъдат
почесто от
изтоксевероизток, като с тях ще
нахлува
студен
въздух. На много
места сутринта ще
има мъгла.
Температурата
се очаква да варира между следните
стойности: през деня: 10°C, а през нощта – 1 градус.
В миналото са
били регистрирани
следните екстремни стойности: максимален рекорд 26
градуса, а най-ниската е била -15
градуса.

Не се приемат изпратени на талоните за
безплатна обява честитки и възпоминания.

2
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ЛУНЕН
кАЛЕНдАр

30 октоМВри, 4 лУнЕн дЕн,
нарастВаЩа лУна, лУна В
стрЕлЕЦ
Денят минава леко и интересно, но ще ви радва и предлага нови възможности и приятни изненади. Ще бъде комфортен за всички, свикнали да живеят по график.
31 октоМВри, 5 лУнЕн дЕн,
нарастВаЩа лУна, лУна В
стрЕлЕЦ
Във финансово отношение
няма да имате затруднения. Началото на седмицата е благоприятен период за обучение и
получаване на нови знания. Може да експериментирате и да
пробвате силите си на ново поприще.
1 ноЕМВри, 6 лУнЕн дЕн,
нарастВаЩа лУна,
лУна В коЗирог
Хората, склонни към лекомислие, ще се нуждаят от сериозна опека. Слава богу, те ще
проявят здрав разум да се вслушат в добрите съвети.
2 ноЕМВри, 7 лУнЕн дЕн,
нарастВаЩа лУна,
лУна В коЗирог
Заложете на собствените си
сили. Старайте се да привлечете към себе си максимум внимание.
3 ноЕМВри, 8 лУнЕн дЕн,
нарастВаЩа лУна ВъВ
ВодолЕй
Възможно е да усетите вътрешен дискомфорт, неувереност в утрешния ден. Влюбените започват да се съмняват в чувствата на своите половинки, стават по-подозрителни и ревниви.
4 ноЕМВри, 9 лУнЕн дЕн,
ноВолУниЕ, лУна ВъВ
ВодолЕй
Не вярвайте на думите на
малко познати хора, което може да доведе до сериозни проблеми. Звездите обещават успешен ден. Но трябва да имате
предвид, че те са на страната
на целеустремените.
5 ноЕМВри, 10 лУнЕн дЕн,
нарастВаЩа лУна, лУна
ВъВ ВодолЕй
Желаещите да имат успех
може да тръгнат по пътя на висока концентрация по отношение на поставените задачи, безгранично трудолюбие и готовност да извършват дори и чужда работа.

Обяви
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Български

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
На 1.11.2019 г.

КИРИЛ СТАМЕНОВ
ДИМИТРОВ

навършва 90 години
Роден в с. Драгойчинци,
Кюстендилска област. Дългогодишен служител в системата на промишлеността и Комитета за държавен контрол.
Живее в район Панчарево, София.
Бъди жив и здрав още много години!
от близки, приятели и роднини

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на нашата обична
майка, баба,
прабаба, сестра и леля

МАРА МАНОЛОВА
КЮЧУКОВА

от гр. Аксаково,
която на 4 ноември навършва
85 години!
Пожелаваме й
много здраве, любов, щастие и дълголетие. Бъди ни жива и здрава!
от близките

ЗаПоЗнаЙте Се

0889/204146 - 63
г./175 см/80 кг - търся отговорна жена за
сериозна връзка, от 60
до 66 г., която да живее
при мен в гр. Априлци,
Ловешка област
0898/483353 - 77 г.
/166 см/65 кг, жизнен,
с благородна душа, не
пие, не пуши, с хубава кола, търси разумна, възпитана и почтена дама, с благ характер, на подходяща възраст. Ако притежаваш
тези качества, обади се!
0896/519567 – вдовица на 66 г. желае запознанство с добър мъж, с
автомобил, с цел съжителство при нея на село
0877/807455
67
г./178 см/78 кг - търся

дама от 60 до 75 г. от
Плевенски регион, за
интимна връзка
0889/174615 75/165/75, търси мъж
до 77/175/90, от Пловдив, Асеновград, Хисаря, Пазарджик, без пороци, да е образован и с
кола, да е добър, домошар, материално и финансово осигурен
0886/427030 - самостоятелен мъж на
възраст и без ангажименти - 78/165/75, няма здравословни проблеми, с гарсониера и
автомобил, търси интелигентна дама за запознанство и евентуално приятелство, да е на
подходяща възраст, която самата тя да определи.
0894/ 526888 - мъж
на 69 г./168 см търси жена от 55 до 69 г.,
без ангажименти, да е
от София и околностите, за сериозна връзка.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (30.X.- 5.XI.2019 Г.)
оВЕн - Тази седмица ви
предлага нови възможности и приятни изненади. Началото на седмицата е
благоприятен период за обучение и получаване на нови знания.
тЕлЕЦ - Може да експериментирате и да
пробвате силите си на
ново поприще. Хората, склонни
към лекомислие и безотговорност, ще се нуждаят от сериозна опека. Слава богу, те ще проявят здрав разум да се вслушат
в добрите съвети.
БлиЗнаЦи – Демонстрирайте своята изпълнителност, бъдете готови
да поемете допълнителни задачи. Заложете и на собствения си
творчески потенциал. Проявете
инициатива, предлагайте нестандартни решения. Разчитайте на
своите сили.
рак - Възможни са конфликти, които не винаги може да преминат в руслото
на конструктивна дискусия. Не
пренебрегвайте общуването с
близките си.

лъВ – Разногласията ще дадат тласък на търсенето на
нови пътища, за да получите желаното, ще развихрят вашето
въображение и така ще постигнете
нужния успех.
дЕВа - В личните отношения
ще проявите своята инициативност. Действайте и събитията ще се подчинят на волята ви,
ако бъдете достатъчно настойчиви.
Хората, свикнали да се ръководят от
чужди решения, ще трябва да проявят самостоятелност.
ВЕЗни – През втората половина на седмицата важни
събития ще ви отнемат много сили. Въпросът за почивката ще
стои достатъчно остро. Планирайте времето си така, че да можете да
си отспите, да се поразходите и да
поспортувате.
скорПион - Седмицата ви
няма да върви особено гладко. Трябва да бъдете готови
за дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна
на плановете ви. Не се отчайвайте,
всичко е временно и си има край –
така ще отминат и неприятностите.

стрЕлЕЦ – При всяко начинание трябва да имате резервен план за действие,
към който да прибегнете, ако работата не потръгне както сте я намислили. За постигане на целите ще са
нужни качества като находчивост и
целеустременост.
коЗирог – През втората половина на седмицата влиянието на позитивните тенденции ще се усили, ще се почувствате по-уверени. Вероятно е да
получите приятни вести от близки
за вас хора. Не са изключени удачни покупки.
ВодолЕй – Вие правите
много за другите, но понякога е необходимо да се погрижите и за собствените си интереси. Седмицата няма да е лоша за
пътувания. Втората й половина ще
е по-напрегната и сложна.
риБи – Седмицата ще бъде
добра за вас: няма да имате нито един неудачен ден. Така че
може да строите смели планове. Найудачни ще бъдат началото и средата на седмицата. Възможни са значителни успехи.
дЖЕСИкА

Съобщения

30.X. - 5.XI.2019 г.

ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

На 31 октомври 2019 г.
нашият колега и приятел
полк. о. з. ИВАН МИЛАНОВ ПЕТРОВ
роден в село Изгрев, Варненско,
навършва
80 години
Завършил средно педагогическо училище във Варна, Висшето народно военно училище "Васил Левски" във В. Търново, Военната академия "Г. С. Раковски" и Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултета по журналистика. Служи кто офицер
от армията в гарнизоните в Добрич, Шумен, Сливен
и София. Работи в продължение на 10 години в Армейски вестник "Народен
боец" в Трета армия - Сливен.
Над 30 години работи като щатен редактор във военния печат и в Българската телевизия като главен редактор в редакция "Воин". Автор е на много публицистични и литературни материали за списания, вестници и литературни
сборници, на сценарии за документални филми и телевизионни предавания.
Издал е книгите "Доверие назаем", "Банковите обири", "Девширме - кръвният данък", "Така се раждаха легендите" в съавторство в "Строя", "Територия на дълга", "Доверие", на руски език, "Личното оръжие" и др. Член е на
88-о дружество на СБЖ, на клуб "Военен журналист", "Олимпий Панов", на
Съюза на писателите, на Културния клуб на великотърновци в
София. Верен на социалистическия идеал, член на БСП. Добър
съпруг, баща на син и дъщеря, обичан дядо и прадядо. Финален
житейски статус - активен пенсионер. Най-сърдечно го поздравяваме с 80-годишния му юбилей и му пожелаваме здраве, бодър дух, дълголетие и нови творчески изяви!
от колеги журналисти, другари и приятели
Без есемеси и кликване!
0897/ 702155 - Антонов, 76 г./170 см/70 кг,
желае сериозно запознанство с дама на подходяща възраст, която
е от Варна, Търговище
и В. Търново
0887/979530 - 72
г./165 см/70 кг, неженен, търся жена, за която парите не са всичко.
Да има сериозно отношение към семейството
0895/677064
55/180/85, ерген, завършил съм семинария. Търся сериозна жена, с дом, за да живея
при нея
0897/426906 - софиянец търси слаба жена до 65 г. за съвместен живот

0876/600382 - 73
г./173 см/78 кг. Приятно
симпатичен пенсионер,
разведен, от Пловдивска област, изключително честен, точен, чистоплътен, с много добродетели, търси другарче
сърдечно и да не е алчна. Живеене - където
предложи другарчето.
До 75 кг
0886/150703 - военен пенсионер от Сливен - непушач, сам, желае запознанство с жена до 70 г.
0893/558487 - вдовец на 70 г./169 см/75
кг, търси за съжителство жена от 67 до 72
г., да е от Североизточна България от областите Търговище, Русе, До-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

31 октомври 2019 г., 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.

Времето
В сряда се очаква промяна на времето след цял месец необичайни за сезона топли и слънчеви дни. дневните температури ще спаднат до 15 градуса през деня, а сутрешните ще са от порядъка на 6 градуса. В четвъртък още ще
застудее, ще бъде ветровито и ще има превалявания, които в планините ще са от сняг. температурите ще спадна още и ще бъдат между едва 3 и 9 градуса. В петък сутринта се очаква доста студено време – едва 1 градус над
нулата,но постепенно облачността ще се разкъсва и слънцето ще започва да вдига дневните стойности, като те
ще достигнат 10 градуса. В събота и неделя също ще се
редуват слънце и облаци и температурите ще започнат
леко да се повишават, като ще достигат до 13-15 градуса през деня, но сутрините ще са студени. В понеделник и
вторник ще е още по-топло, дневните температури ще
достигат до 20 градуса, а сутрешните ще са около 6-7.

БиоПроГноЗа

рязката промяна в атмосферните условия предразполага към поява или обостряне на оплакванията от често и
болезнено уриниране и от парене при уриниране при хора с
цистит. Съществено място в профилактиката и лечението на пикочните инфекции заема ежедневното изпиване
поне на 1,5 – 2 литра течности. особено препоръчителни
са цитрусовите сокове и чайовете с пикочогонно, противовъзпалително и противомикробно действие: от листа
от коприва, бреза, леска и мечо грозде, от плодове от шипка и червена боровинка, от стръкове от полски хвощ и др.
д-р иван стояноВ

магнитни бури - 31.X.,1.XI.

брич, Шумен, Варна
0877/420319 - 77
г./163 см/65 кг. Не пуша, не пия, търся жена от 70 до 77 г. от гр.
Перник
0899/162664 - търся
запознанство с мъж от
София - 75-80 г.
090/ 363904 - осигурен вдовец от София, на
56 г., търси другарка за
старини
0876/ 046466 - вдовица на 77 г. търси господин от 77 до 85 г. за
спокойни старини - при
него
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баща
Ало измамите - бич за възрастните намушка
ÊÐÈÌÈ
с нож ÕÐÎÍÈÊÀ

„Не може да се каже,
че телефонните измамници са по-силни от
полицията. През 2019
г. има много задържани лица. В специална
операция са арестувани повече от 40 души.
Не трябва да забравяме, че това престъпление преди всичко
зависи и от личността
на жертвата. Измамите
са успешни при жертви
на възраст над 70 години“. Това каза главен

инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“ в Националната полиция, в коментар за телефонните
измами и предприетите мерки по ограничаването на този тип
престъпления.
Падинкова поясни,
че повечето ало измами се осъществяват от
предплатени румънски
СИМ карти. „Засичаме
още немски, английски
и датски. В Румъния

режимът е абсолютно свободен“,
обясни тя. Падинкова допълни, че
се провеждат активни превантивни
действия с мобилните оператори.
„Преди да започнем работа с тях,
измамните позвънявания по данни
на един от телекомите са били над

тември са малко над
4000”, допълни главният инспектор.
„В много от случаите възрастните хора
са извеждани от домовете им. Измамата започва на стационарен
телефон и продължава
навън. Хората са принуждавани да ходят в
друго населено място,
включително до Румъния, за да оставят па-

НЕ ДАВАЙТЕ ПАРИ НА НЕПОЗНАТИ!
77 000 за месец към техни абонати. През сеп-

рите там“, разказа още
Падинкова.

собственото
си дете

Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за опит за убийство
на седемгодишно дете.
Престъплението е извършено от родния му баща 42-годишния Борислав И.
Мъжът е бил наркозависим. Той ще бъде настанен в психиатрична болница, тъй като по мнението на психиатрите е опасен за себе си и за околните. Седемгодишното
дете е настанено в болницата „Света Анна“ във Варна за лечение. То е със
средна телесна повреда,
за щастие няма опасност
за живота му. Майката работи в чужбина.

Ìигранти изнасилиõа Арестуваха горски
сираче
инспектор за подкуп

Двамата афганистанци, които са изнасилили момиче в София, са
на 16 и 17 години. Мустафа Х. и Лахаб Ю. са нападнали 17-годишното
момиче, което е сирак
и живее в дом за деца
без родителска грижа в
района на общежитието във Военна рампа.
Младежите са кандидати за бежански статут и

убежище. Те завлекли
жертвата си в изоставена сграда. Там заплашили момичето с нож,
изнасилили го, а след
това избягали.
Два дни по-късно
били задържани. Повдигнати са им обвинения. Магистратите са
наложили на двамата
изнасилвачи мярка надзор, от инспектор
от Детската педагогическа стая.
Институциите запазиха мълчание, след
като двамата афганистанци бяха обвинени, че са изнасилили
непълнолетно момиче. Заподозрените от
своя страна твърдят,
че случилото се е било доброволен акт и тя
е искала пари.

Задържан е горски инспектор от
Габрово. В резултат на оперативноиздирвателни мероприятия са събрани достатъчно данни, от които е направено обосновано предположение
за извършено тежко икономическо
престъпление.
П р и
претърсване в
ж и л и щето на
43-годишния жител
на Габрово и горски инспектор в „Регионална
дирекция по горите“ - Велико Търново, разследващите са намерили и из-

зели веществени доказателства и пари, уличаващи го в приемане на парични средства.
Установено е, че длъжностното
лице е искало и приемало пари от
представители на
различни
търговски дружества,
занимаващи се с
дърводобив на територията на общините
Дряново
и Трявна. След повдигнато обвинение на горския инспектор е наложена
мярка задържане до 72 часа.

Българи - жертва на трафик Нашенчета малтретирани в Солун

387 българи са станали жертви на трафик за първите 9 месеца на 2019 г. 258 от тях са били
заставени да напуснат страната с
цел развратни действия, 56 - с цел
принудителен труд, и 51 са спрямо бременни жени с цел продажба на новородено. Това обяви секретарят на Националната комисия
за борба с трафика на хора Камелия Димитрова
по повод Европейския ден за
борба с трафика
на хора.
Трафикът на хора в България през последните години се увеличава. Това сочат данните на Българския червен кръст в Пловдив
и фондация „Джендър алтернативи“, които работят за превенция
на трафика на хора.
За седем години сексуалната и

трудовата експлоатация на български граждани е увеличена три
пъти. В същото време броят на заведените дела през годините намалява. Областите, в които се регистрират най-много казуси, са
Варна, Бургас, Русе, Благоевград
и Пловдив.
Трафикът на хора е
престъпление срещу личността и човешките права,
нарушение на
общочовешките
етични норми и
ценности. Той е и
сред най-доходоносните престъпления. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи
и трафик на бременни жени с цел
продажба на новородените им.

Гръцка неправителствена организация представи шокиращи данни
за експлоатация на
българчета в Солун.
Контактната група на организацията
е регистрирала 50%
увеличение на бездомните деца в Солун, подложени на
експлоатация. Съобщава се за 137 деца от България и Албания, предимно
момичета, които са принудени да продават нелегално цигари, наркотици или са
подлагани на сексуална експлоатация. Психолози, разговаряли с децата, съобщават, че малолетните се страхуват да посочат имената на
лицата, които ги принуждават. Само за първите девет
месеца на годината са ре-

гистрирани 750 бездомни
деца, предимно малолетни
мигранти, които работят по
15 часа на ден и получават
само храна.
Организацията, която се
намира в Солун, често оказва помощ и на малтретирани жени. Сред тях също има
българки с малки деца. Настаняват ги в защитени места и им оказват необходимата помощ.

лоВЕЦ ЗастрЕля
съсЕд
Шеф на ловна дружина е застрелял съседа си заради забележка за силна музика. Убийството е извършено в ловешкото
село лисец. 59-годишният ловец Валентин
Василев направил забележка на празнуваща ромска фамилия
заради силната музика. Един от съседите
му обаче извадил нож,
след което Василев го
прострелял смъртоносно с пистолет.
ЗалоВиХа иЗБягал
ЗатВорник
Полицията издирваше 18-годишен затворник, който е избягал от затворническото общежитие в
смолян.
Мартин Пенчев Шахънски е изтърпявал
присъда за кражба от
2 години и 9 месеца.
общежитието е от отворен тип. Впоследствие затворникът бе
заловен.
тийнЕйдЖърка
Пила сода
каУстик
16-годишно момиче от село гърмен е
пило по погрешка сода каустик от бутилка.
тя е транспортирана в
токсикологията в „Пирогов”.
нарко акЦия
Полицейски служители на сектор ПкП и
рУ-гоце делчев при
одМВр-Благоевград
проведоха специализирана полицейска
операция. В хода на
операцията са задържани 6 лица и са извършени претърсвания в 11 обекта в общините гоце делчев,
Хаджидимово и гърмен. Проверени са
жилища и имоти на
задържаните лица, а
също и 5 автомобила,
ползвани от тях.
родитЕл ПрЕБи
съУчЕничка
на дъЩЕря си
Баща преби съученичка на дъщеря си.
той е задържан от полицията. Пострадалото момиче е с хематом на главата. случаят е от столичното
28 сУ „алеко константинов”.
Страницата подготви
Уляна ПЕТкОВА
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Отишла една жена
при Конфуций и го попитала каква е разликата между моногамията
и полигамията. Конфуций извадил пред нея
пет чайника и пет чаши и казал:
- Налей от един чайник в петте чаши и
пробвай. Харесва ли
ти?

- Харесва ми - съгласила се жената.
- А сега налей от петте чайника в една чаша и пробвай. Харесва
ли ти?
- Още повече ми харесва! - възхитила се
жената.
- Глупачка! - изкрещял Конфуций. - Цялата притча развали!

Двама мъже са осъдени на смърт и екзекуцията им е назначена
за един и същи ден. Отчето пита първия дали
има някакви последни
желания.
- Да, отче, бихте ли
ми пуснали да изслушам една последна
чалга, преди да умра.
– Разбира се, отговорило отчето и се обърнало със същия въпрос
към втория затворник.
- Моля, екзекутирайте ме преди него.

Крадец се мъчи да
отвори врата в един
блок. По едно време
се отваря съседната
врата леко, показва се
един старчески нос и с
хриптящ глас казва:
- Бижутата си държат
в една ваза над телевизора, а парите са до аквариума…

Какво кара мъжете
да тичат по жени, за които нямат намерение
да се женят?
Същото, което кара
кучетата да тичат по коли, които нямат намерение да шофират.

Каква е разликата
между кучката и проститутката?
Проститутката спи с
всички, кучката спи с
всички освен с теб.

Какъв е най-големият проблем на атеист-

Вицове
ката?
Няма с кого да си говори по време на оргазъм.

Обяснителна бележка:
Не дойдох на работа,
защото не искам. Ако
поискам, и утре няма
да дойда!

Един човек отишъл

при свети Петър и
го помолил да отиде да види как изглежда адът. Петър
се съгласил, човекът отишъл за един
ден, гледа - танци,
песни, мадами…
купон. Върнал се
в рая, отишъл пак
при Петър, помолил го да отиде за
седмица. Цяла седмица танци, песни,
мадами. Върнал се
при Петър и му казал:
- Виж какво, скучничко ми е тук, долу си е купон, пусни
ме да си живея там.
Петър му казал:
- Добре, но билетът е еднопосочен.
Отишъл нашият
в ада, долу го чакат две дяволчета,
хващат го и го водят към казана.
- Чакайте бе, нали беше купон тука,
какво става?
- Ааа, не бъркай
туризма с емиграцията.

Тайната на успеха в живота е свързана
с честността и принципността. Ако ги нямате тези качества – успехът е
гарантиран…

Съдят прилично облечен човек.
- Признавате ли, че
сте откраднали на съседа си цигулката?
- Да, признавам.
- Вие свирите ли на
цигулка?
- Нямам си и понятие
как се прави.
- Тогава защо я откраднахте?
- Проблемът е, че и
съседът ми си няма понятие, но свири от сутрин до вечер…

Кризата е зверска,
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Смях от сърце

щом американският посланик си призна, че и
той пиратствал! Да не
може бедният човечец
да си купи филмче или
музика…

Две причини поради,
които не обичам да давам новия си iphone 6 на
приятелката си:
1. Нямам приятелка.
2. Нямам iphone 6.

Двама
стари ергени си говорят и стигат
до темата за
готвенето.
– Ти как
се оправяш
с готвенето?
– Ами горе-долу, измислям там
някакви
манджи.
– Нямаш
ли готварска книга?
–
Абе
имам, ама


Голямо
напрежение! Идат
избори и
българинът
запретнал
здраво ръкави. Както
му е в характера, се
моли на дедо боже лошите да не
спечелят.
Чул молитвата им дедо боже и
събрал на
извънредно заседание ангелския съвет
да се консултира с ангелите. Както винаги, като протоколчик е св. Петър и той отсича:
- Ваше Светейшество
пропуснали сме да поканим дявола! Поради
този пропуск закривам
заседанието!

- Здравейте! Добре

те все едни фантастики
там…
– Защо?
– Ами всичките рецепти почват с „Вземете една
чиста
чиния…“

2050 година. Баща
пише завещание на синовете си:
„Този пакет с винтове получих
от баща ми,
но така и не
разбрах какво да правя
с него. Сега
е ваш ред...“

дошли на семинара „Как
да спечелим сто хиляди
лева за един ден“!
Ръкопляскания в за-

лата
- А сега ми кажете,
колко платихте за участие в семинара?
- 100 лв.
- А колко човека има
в залата?
- 1000.
- Благодаря! Семинарът завърши.

Двама македонци се
срещат в центъра на Ню
Йорк:
- Ех, Трайче, колко е
малък свeтът…
- Не е малък, Македония е голямa…

Космонавт се обажда до земята:
- Срещу мен се задават много сини и зелени човечета. Искат да ме
снимат. Какво да правя?
- Усмихни се.

Наели чукча да боядисва осевите линни на
едно шосе. Първия ден
чукчата направил 200
метра осеви линии и
шефовете му били възхитени. На втория ден
направил 150 метра, но
шефовете му пак били доволни. На третия
ден направил 100 метра осеви линии и началниците му си казали, че щом първите дни
се е справял добре, пак
ще може. Но на четвъртия ден чукчата направил само 50 метра осеви линии и шефовете го
повикали в офиса:
- Какво става с теб –
казали, - преди работеше толкова бързо и толкова много: първия ден
200 метра, втория 150,
после 100, а сега…
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А той отговорил:
- Сега чукча също работи добре, но кофа далече!

Българин, англичанин и китаец изкачват
връх, стигат догоре и
българинът се провиква:
- Аз те обичаааам!
Ехото:
-  Аз те обичам…
обичам… обичам.
Англичанинът:
- I love you!
Ехото:
- I love you… you…
you.
Китаецът:
- Gjgshfcf gjdhdqj!
Ехото:
- Кво, кво?

Американец, руснак и българин се състезавали къде медицината е най-напреднала.
Американецът споделил:
- Ние имахме един
състезател във Формула 1. Един път се блъсна
зверски и стана на парчета. Нашите хирурзи
го сглобиха и сега отново е номер едно!
Руснакът докладвал:
- Ние имахме един
десантчик. Един път парашутът му не се отвори и той стана на пихтия. Нашите лекари го
лекуваха успешно и сега той отново е най-добрият. Българинът казал:
- Ами ние имахме
един железничар, бай
Пламен. Една нощ бил
пийнал повече и се закачил за влака. Влачил го цели пет километра. Като го намерил нашият лекарски екип, от него бе останало само едно дупе и едни уши. Но специалистите направиха
всичко възможно.
Американецът и руснакът се
спогледали и попитали:
- Добре де, какво прави сега вашият човек?
Българинът отговорил:
- Е, как какво!
Пръцка и се ослушва!
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да ви кажа – БедеЖето
много го закъса клето!
откак стана Rаilwаy –
вятър го на бял кон вей!
от най-стари времена
возеше ни – досега!
В днешните ни дни „щастливи”
нямало… локомотиви!
и до шумен, Варна, русе
ще ни лашкат с автобуси!
тъй е – в изтока ни див
липсва ни локомотив!
той, зает с проекти стари,
прави нови магистрали!
Хорицата щат-не щат –
и асфалт ще проядат!
Уляна ПЕткоВа

т малък съм
свикнал да попълвам бройката. Тъй като бях едричък, в училище някога ме приеха за чавдарче една година
предсрочно, тъй като
децата в класа на брат
ми бяха тридесет и
едно, а учителката в
залисията бе купила
тридесет и две сини
връзки.
По-късно станах
пионер и трябваше
да бия барабанчето
по време на пионерски мероприятия. Та
нали никой не искаше да изпълнява тази
„длъжност“. Нищо, че
често обърквах такта
и пионерите маршируваха, преплитайки
крак.
В гимназията бях
в духовия оркестър
и носех чинелите, с
които думках два пъти в годината на училищния празник. По
щат оркестърът трябвало да е от десет човека, но за чинелите
трябвало единадесети и естествено накараха мен за това начинание.
В казармата пеех
във военния хор, макар да пеех не подобре от звъна на
ръждясала ламарина
върху друга такава.
Попълвах бройката.
После, когато работех в машиностроителен завод, често

Хумор

30.X. - 5.XI.2019 г.

Çà îò÷åòíîñò
ме местеха от
една машина
на друга,
че
липсвали достатъчно кадри.
В резулт а т

произвеждах детайли,
които
н е
ста-

ваха
за нищо, но
пък нали се
търсеше количеството, нищо че качеството все не се
появяваше…
Сетне се наложи да се оженя
за съседката Мара. Нейният годеник замина за
чужбина уж

анатолий СтанкУЛоВ

Àбоíираéте се!

за месец, но три години от него ни вест,
ни кост и по
настояване на
майка ми, на
която не можех да противореча, подписах с въпросната Мара.
Последва кандидатстване за жилище, какъвт
о
бе
р е д ъ т
някога.
Чаках,
чаках
и накрая
ми дадо-

ха
ключ о вете
н а
една
боксониера,
която
не бе довършена и
както бях

предупреден – в никакъв случай да не
излизам на скромната си тераса, че
не дай боже нещо
можело да се срути. Обектът трябвало да бъде предаден в срок и избрали мен за попълване
на списъка.
По-късно се записах за лека кола и за
изненада скоро ме
поканиха – предложиха ми един раздрънкан „Трабант“,
чиято мукава бе изкривена
навътре
(разтоварили го от
вагона накриво).
И тук попълних
бройката.
Когато се пенсионирах, ми казаха,
че не ми е попълнен
целият трудов стаж
и ми го попълниха
„служебно“. Не зная
как, но си останах с
минимална пенсия.
А днес пък ме викат на изборите, да
бъда застъпник на
някаква партия, за
която нищо не зная,
но пък нямало желаещи. Направо ме
насилиха, чак кръвното вдигнах без
време. И накрая се
съгласих. Нищо че
не зная за тая пуста партия, но нали
цял живот попълвам
бройката, та и тоя
път ще се оправя някак си…
атанас ЖЕляЗоВ

ÅÏÈÃÐÀÌÈ
НА ТРУДОВАТА БОРСА
Три години без работа бях.
Срещу моргата - на стобора й надрасках обява:
„Развей-прах
търси работа в крематориум!”

СО КРОТЦЕ, СО БЛАГО

Как пък веднъж не извадим поука...
Все ангария позната:
карат те сам да отглеждаш
памука,
с който ти вадят душата!

СЛУЧаЙни СреЩи
С димитър БеЖанСки

ДВЕТЕ СИСТЕМИ

Âå÷å íå!

Вървя по улица „Граф Игнатиев”. Там, около
паметника на Патриарх Евтимий, често ме спира
младеж с пиянска външност и със също така пиянска учтивост ме пита:
- Господине, бихте ли ми услужили с два лева?
Услужих му около три пъти.
След третия път, още щом го видя да се насочва към мене, категорично му казвам:
- Не, вече не!
Та, вървя аз по улица “Граф Игнатиев”, току-що
съм си казал редовната реплика на младежа и изведнъж, какво виждам! През тълпата си пробива
път към мен депутатът, за когото гласувах на последните избори. Приближава ме и приветливо
ми маха с ръка. Явно ми е запомнил физиономията от предизборните събрания.
Спрях го и него с категоричен жест:
- Не! - казах му. - Вече - не!!!

И двете – уж “праведни” –
загробиха нашето поколение.
Едната ни взе здравето.
Другата пък – лечението.

АНТАГОНИЗЪМ

Смях през сълзи и сълзи през смях –
всъщност какво е животът без тях!
ти не тъжи, а весел живей
и с „Пенсионери” заедно се смей!

КАТАЛОЖЕН №552

Безспир водят спора, пресипват
до грак,
без в тоя им спор да настъпва
обрат:
- Човек за човека, братленце,
е враг!
- Говедо, човек за човека е брат!
Виктор саМУилоВ
страницата подготви иван ВасЕВ

