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На стр. 11

ДАНЪЦИТе - ВСе ПО-НАГОРе

Год. XXVIII (1323)
7.XI. - 13.XI.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Вече трета година към края
на лятото бюджетът е на огромен излишък. Макар традиционно да има ударно харчене на натрупаните средства в
последните месеци на година,
историята показва, че най-вероятно и тази година бюджетът ще приключи на плюс.

Ëåãåíäàòà Ìàðãðåò Íèêîëîâà

Не на всеки човек e дадено да остарее като величествена и красива катедрала в живота. За това се
изисква да бъдеш личност
с голямо сърце и вътрешна
духовна сила! Една от тези
личности е певицата Маргрет Николова, която на 10
октомври 2018 г. отпразнува своята 90-годишнина.
Позабравена в последните години и непозната
за младото поколение, тя
е ярка звезда на небосклона на естрадното изкуство
през 60-те и 70-те години
на миналия век.

На стр. 4

На стр. 3

Инфлацията
Свободата расте
има цена
Проф. искра баЕва:

Времето тече неумолимо, независимо дали му обръщаме внимание
или не. Ето така ден след ден неусетно дойде началото на ноември, което
би трябвало да ни напомни за поредната годишнина от Големите промени
в България – вече 29. Да, годишнината
не е кръгла, но дали само това е причината никой освен историците да не
й обръща внимание?

На стр. 13

На стр. 22

инфлацията продължава да се ускорява. Това показват последните данни
на националния статистически институт. През септември тази година спрямо септември миналата година цените
на стоките и услугите, които статистиката следи в т.нар. потребителска кошница, са се увеличили средно с 3,6%. а
от началото на годината увеличението
е 2,1%. инфлацията се обяснява с повисоките цени на храните, горивата,
отоплението и Вик услугите.

На гости във Велинград

РаЗмиСли На ГлавНия РЕДактоР

Õðàíèëêè Националното представителство

Показната активност на прокуратурата и силовите органи е обяснима с настъпването на есента. От влизането
в преддверието на Европейския съюз ежегодно наблюдаващи комисари изготвят съответния доклад. Така те
отчитат работата си и показват причините, поради които не бива да бъдем допуснати в Шенгенското пространство. Не сме дорасли! Понеже традиционно критиките са
насочени към съдебната система и нереформираната полиция, управниците явно са решили в дните, преди да бъде произнесена поредната „присъда“, да накажат отдавна известни грешници.
На стр. 4

е необходимост

Òÿ ìе наó÷è на
МЕчТА
âñè÷êо,
êоето
знаì
ПоЗиЦия

Заедно с нашето поколение може би ще си отиде и истината за великата октомврийска социалистическа революция. Западът обруга младостта и мечтите на милиони хора. Причината е,
че залпът на крайцера „аврора” стряска съня на
милиардери, войнолюбци, грабители на природни блага. ако предателят Горбачов и пияницата
Елцин не се бяха поддали на „демократични” амбиции, подхранвани от златния телец, светът
щеше да е друг. Нямаше да загинат стотици хиляди невинни човешки същества в либия, ирак,
Сирия, да падат смъртоносни натовски ракети
в белград, да се топи българският род като сняг
през пролетта…
идеите на октомври не са мъртви. те изведоха
средновековен китай на първо място на планетата по икономическа мощ и социални придобивки
за хората. комунизмът не е ликвидиран веднъж
и завинаги! той е в умовете и сърцата на всеки,
без значение от възраст, пол, раса, вяра, който
приема мира, равноправието, свободата, всеобщото благополучие за начин на съществуване.
Нека не забравяме какъв ден е 7 ноември – началото на края на капитализма! трудно осъществим е както всяка мечта, но ще бъде…
„П“

На 8 декември ще се навършат 38 години от убийството
на Джон ленън.

На стр. 6

щедра е природата в това кътче на
родината. Тук е спа столицата на България. на разбираем език чуждицата
означава място с десетки топли минерални извори, даващи възможност за
изграждането на санаториуми, почивни
станции, хотели с басейни, парни бани,
сауни и т.н. новите строежи са показателни за просперитета, както и групите туристи и ученици от къде ли не. неделният пазар създава приятна суетня
на площада с фонтан „николай гяуров“
и уличките около него…
целта ни не е рекламен репортаж за
настоящето и бъдещето на Велинград,
а отразяване на организирания живот
на пенсионерите.
На стр. 27

Абонаментна кампания 2019

Да се грижим за „Пенсионери“
като за нещо свое!
Обичаш ли своя вестник, трябва да го разбираш. А аз не мога без него. На мен не ми трябваше дълго увещаване,

за да се абонирам. Трудовата ми дейност премина в линотипните цехове на доста всекидневници.
На стр. 5
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С нов закон спират строежите върху Работодатели
земеделски земи критикуват властта
Български

Строителството върху земеделски земи ще
бъде забранено, ако не
се промени предназначението им. Това предвижда проект на Закон
за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който
е качен за обществено
обсъждане.

Забрана за строителство ще има върху пасища, мери и ливади, когато са включени в слоя на
постоянно затревените.
Промяната на предназначението ще се
одобрява от областната
дирекция „Земеделие”
след извършена проверка на място, която

да покаже дали земята
се ползва като земеделска. От аграрното министерство, което е вносител на промените, обясняват, че така страната
ни ще изпълни поетите
ангажименти към ЕС за
опазване на постоянно
затревените площи.
Комисия с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие” ще разпределя
пасищата, мерите и ливадите от общинския и
държавния фонд.
Улеснява се уедряването на масиви, като
е предвидена възможност картата на възстановената собственост и

кадастралната карта и
регистри да се променят за създаване на уедрени поземлени имоти
със заповед на министъра на земеделието.
За да се спре порочната практика несобственици да регистрират в
общинските служби договори за наем и аренда, той вече ще се сключва само от собственика
или от упълномощено от
него лице или от такова,
което притежава права
върху имота.
Договорът задължително ще има нотариална заверка и ще се вписва в службата по вписванията по местонахождението на имота.

Първото ин витро бебе стана на 30 г.
Илияна Тирилова се появява на бял свят през
1988 г. и е кръстена на лекаря, извършил процедурата - проф. Илия Ватев.
Благодарение на него към днешна дата със
същата процедура са се родили над 1000 бебета.
Точно преди 30 години България става първата страна в Югоизточна Европа, в която на
бял свят се появява първото бебе в епруветка.
Щастливите родители са Таня и Крум Тирилови от малкото градче Рила. Илияна споделя,
че никога не се е чувствала различна от оста-

налите деца. Днес тя живее в Чикаго и работи в банка.

Румъния удвоява парите за възрастни
Румънското правителство
планира да удвои пенсиите в
страната до 2022 г.
Одобрената схема предполага отпускането на 30 милиарда
долара на година в пенсионното финансиране, което според
икономистите може да се отрази тежко на публичните финанПродължение от бр. 44
Изчисленията на НОИ
и пенсионерските организации към тази година
показват, че без таван би
имало 90 пенсии в размер до 4000 лв., десетина хиляди между 1200 и
1500 лв. и останалите петдесетина хиляди, ограничени в момента от тавана от 910 лв., биха станали максимум 1200 лв.
Тоест в голяма степен е
отпаднал и мотивът за
„неприлично високите
пенсии”, както ги окачестви социалният министър Бисер Петков. Което даде основание и на
т. нар. стари пенсионери
да поискат отпадане на
тавана. А правителството логично им отказа.
Неочаквано журналисти бяха извикани в
Министерския съвет по
спешност заради среща на премиера Бойко Борисов с лидерите
на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов и на КНСБ
Пламен Димитров. На та-

си. Средната пенсия в страната е 240 евро на месец, а пенсионерите са около 5,2 милиона. Следвайки обещанието от
кампанията си, управляващата
Социалдемократическа партия
(PSD) ще трябва да посвети 11%
от брутния вътрешен продукт
на пенсиите в сравнение с 6,7%

в момента. Министър-председателят Виорика Дънчила настоя, че финансовата промяна „няма да е проблем”, докато министърът на труда заявява, че страната се осланя на генерирането на достатъчно печалба от предполагаемото нарастване на БВП.

Остри реакции предизвика новината, че максималният осигурителен доход се вдига на 3000 лева. С това автоматично се вдига и таванът на пенсиите. Това беше договорено между управляващите и синдикатите. Бизнеса го нямаше, което стана повод за остри критики от работодатели. В момента максималният осигурителен доход е 2600
лв. На него се осигуряват почти 148 хиляди души.
От 1 януари той става 3000 лева, което означава, че част от тези хора, както и работодателите
им ще внасят повече за осигуровки.
Например, ако заплатата е 3000 лв., работникът ще внася с 55 лева повече на месец, а шефът
му - със 75 лева. „Имаме нужда от нови кадри, от
повече
образование, а
не това
съществуващи
кадри да
се натоварят с
някакви
данъци
или каквото там може да се очаква", смята Андрей
Младенов, IT специалист. Той и колегите му в този
сектор може да са от щастливците, чиито шефове
изцяло ще компенсират увеличените осигуровки.
Това, от една страна, ще ореже разходите за
инвестиции в нови технологии и в обучение, а от
друга - ще вдигне цената на предоставяната ай ти
услуга. „И се получава едно неприятно усещане,
че взимаме от тези, които генерират висока добавена стойност, за да свършим нещо, което не е
било свършено в годините. Несъмнено българските пенсионери заслужават по-достойни старини,
но сякаш не е това начинът”, обяснява Огнян Траянов, председател на Управителния съвет на БАИТ.
Увеличението на максималния осигурителен
доход автоматично увеличава тавана на пенсиите, който е „вързан” с него. През 2019 г. таванът
трябваше да отпадне за новите пенсионери, но
правителството реши да го остави, като обеща
да е по-висок. Ходът на властта с увеличаване на
максимума за осигуряване получи критики и сред
икономисти - мярката била ненужда на фона три
поредни години, в които бюджетът е на излишък.
„Т.е. пари има и на този фон отново за поредна
година се прави опит да се повиши облагането на
хората, които работят”, казва Петър Ганев от Института за пазарна икономика.
Работодатели критикуват властта, че ненужно
натоварва работещите с по-големи осигуровки, за
да реши проблеми в пенсионната система.

Пенсиите – оръжие и милостиня

зи среща се постигнало
споразумение как да се
увеличават заплатите на
държавните служители.
И съвсем накрая – и съглашение таванът на пенсиите да остане завинаги
и за всички, максималният осигурителен доход да
се увеличи на 3000 лв. и
това да влезе в сила още
от януари.
В това споразумение
обаче се крият няколко
проблема.

Първият е, че правителството наруши ангажимента от програмата
си да не увеличава данъчноосигурителната тежест до края на този мандат. А вдигането на прага за максимално осигуряване означава увеличение на осигуровките с
15% за хората с големи
заплати.
Вторият изключително голям проблем е, че
такива промени не се

правят с договорки, от
които отсъстват две от
страните с отношение по
темата. Първо, на разговора не беше социалният
министър Бисер Петков,
нямаше го и Националния осигурителен институт. Но там липсваха и работодателите, под чието
давление всъщност правителствата на Борисов
от дълги години задържат нивата на максималния осигурителен доход.
Ефектът е, че обещанието за 1200 лв. максимална пенсия не е придружено с никакъв анализ какви ще са допълнителните
разходи за НОИ. Както и
какви ще са приходите от
увеличението на максималния осигурителен доход. Груба бакалска сметка показва, че ако всички досега ограничени на
910 лв. пенсионери отново са на тавана, годишният разход на държавата

ще е 124 млн. лв. Което
обаче прави съмнително
защо правителството само седмица по-рано отказа да падне таванът за
всички, след като за тази
мярка щяха да са нужни с
около 30 млн. лв. повече.
Съвсем резонен е и въпросът дали тези 124 млн.
лв. повече ще могат да
бъдат събрани от увеличените осигуровки. Вдигането с 400 лв. на максималния осигурителен
доход означава, че добре платените работници в България, а те не са
толкова много, ще трябва
да вадят от заплатите си
по още 120 лв. на месец.
И съвсем резонно бизнесът, който трябва да плати по-голяма част от тази
сума, предупреди, че хората ще са стимулирани
да укриват доходи.
Най-страшният ефект

от това внезапно октомврийско решение за тавана на пенсиите обаче
ще е тоталната загуба на
доверие в пенсионната
система от страна на хората, които се осигуряват. И то точно на тези, които плащат големи суми,
не ги укриват от държавата и следват правилата.
И които ще загубят всякакъв стимул да го правят
повече. Защото колкото и
да се внася в осигурителната система, собственият принос в нея няма никакво значение за държавата. Вместо това пенсиите се определят по политически причини. А ефектът от това може да бъде
както увеличение на размера им преди избори,
така и намаление, когато финансовите бури задухат отново.
Виктор Иванов
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Социални

Защита
за хората с
увреждания
Защитата на хората с увреждания от уволнение се запазва, отпадането й няма да бъде разписано в Кодекса на труда. Това предвижда окончателният вариант на законопроекта за хората с
увреждания.
Той бе одобрен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания от втория път. 26
от членовете на съвета са го подкрепили, трима
са гласували против, а двама са се въздържали.
В законопроекта са залегнали и две национални
програми - едната за подкрепа на работодателите, а другата за достъпна среда и мобилност.
По първата програма към фирмите ще бъде насочван ресурс за адаптиране на работни места за
хора с увреждания, като тя ще се администрира от
Агенцията за хора с увреждания, обясни социалният министър Бисер Петков. Тя ще бъде на про-

ектен принцип. Докато втората е свързана с жилищните сгради и приспособяването им за хора с
увреждания. Тя ще се администрира от структури
към МТСП. Квотите за хора с увреждания също остават в проекта, но са предвидени и две хипотези,
според които работодателите, които не са наели
необходимия брой инвалиди, няма да бъдат санкционирани. По думите на Петков от това задължение бизнесът ще е освободен, ако характерът
на дейността не позволява да бъде извършвана
от човек с увреждане. Няма да бъдат санкционирани и ако не са назначили човек, защото бюрата по труда или частни трудови посредници не са
осигурили такъв човек. Тези обстоятелства ще се
проверяват от Инспекцията по труда.
За сметка на това тези, които не изпълняват квотите и няма да бъдат санкционирани, ще подлежат на алтернативни мерки - предприятието ще
трябва да закупува стоки и услуги, произведени
от хора с увреждания.
От стр. 1
На този фон в подготовката на проектобюджета за 2019 г. отново се говори по-скоро за покачване на данъци и/или осигуровки – било то нова здравна вноска, повишен максимален осигурителен доход
или по-високо облагане на
старите автомобили.
За да покажем по-ясно
тенденцията, решихме да
изготвим кратък (непълен)
списък на данъчни и осигурителни промени в посока покачване на облагането през последните близо
10 години.
Нови данъци
 Нов общински туристически данък – определя
се на местно ниво (2011)
 Нов данък върху застрахователните премии –
ставката е 2% (2012)
 Данък „лихва” – ставката е 8% (2013)
 Нов общински данък
върху таксиметровите превози – определя се на местно ниво (2017)
Увеличени акцизи
Най-много случаи на
увеличение има при акцизите. Това е породено от ан-
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проблеми

Храна за бездомници кРАТКИ
Столичен рест о р а н т
ще предлага храна на бездомни хора през цялата зима.
Благотворителната
инициатива "Подай
ръка" е по идея на собственика на заведението Мартин Мартинов.
"От 1 ноември 2018 г.
до 31 март 2019 г. всеки делничен ден от 17
до 18 часа ресторант
“Гамбринусъ” ще осигури храна на хората,
чийто дом е улицата.
За всекиго ще има топла храна на адрес: гр.
София, ул. “Владайска”
29. Вярваме, че тази
инициатива ще стопли
душите ни. Всяко спо-

деляне от приятел е
грижа към хората, които нямат привилегията да прочетат това!
Благодарим Ви!", написа Мартинов в профила си във фейсбук.
Инициативата е харесана от хиляди, а
вече има и хора, които искат да се включат в нея.
Мартинов обаче е
категоричен, че не става въпрос за събиране
на парични средства.

 Увеличен акциз върху
цигарите до 177 лв. (2018)
 Увеличен акциз върху
нагреваемите тютюневи изделия до 233 лв./кг (2018)
 Увеличен акциз върху
тютюна за пушене 130 лв./
кг (2011)
 Увеличен акциз върху
тютюна за пушене 152 лв./

"Идеята дойде от
сърцето и
душата. Винаги съм се
чудел как тези хора оцеляват през
зимния период. Не се
приемат парични средства. Който иска да
помогне, може да го
направи с доброволен труд или с дарение на продукти",
обясни мъжът.
Ресторантьорът
допълни, че на Бъдни вечер от 18 до 21
ч. ще има и специална вечеря за бездомните.
Ако има желаещи
да помогнат, да се
обадят на телефон
0877 524464.

Колко са българите с годишен
доход над 100 хил. лв.

Заможните българи, които са декларирали годишен доход за 2017 г.
над 106,8 хил. лв., са 15 523. Общата
сума на платените данъци към приходната агенция е 447,5 хил. лв.
Доход между 90 хил. лв. и 106, 8
хил. лв. са декларирали 4506 човека.
В интервала от 74,4 хил. лв. до 90 хил.
лв. получават 6,9 хил. българи, сочат
данни на НАП. В по-ниската граница между 4,2 хил. лв. и 58,8 хил. лв., е декларираният доход на 29,2 хил. българи. На 78,5 хил. души е начислен данък върху обявените от тях доходи в
интервала от 27,6 хил. до 43,2 хил. лв.
Най-много са хората, които пред

НАП са обявили годишен доход от
6120 хил. лв. Те са 1,67 млн. данъкоплатци.
Следващите по брой са хората, които хазната е обложила с 10% данък
върху доходи между 6 хил. и 12 хил.
лв. - 811 хиляди. 488 хил. са заработвали между 12 хил. лв. и 27,6 хил. лв.
Декларираните суми са от работна заплата, хонорари, граждански договори, дивиденти, от наеми или от чужбина, става известно от отговора.
3,1 млн. души у нас плащат данък
общ доход. През 2017 г. общият внесен от тях данък е 3,09 млрд. лв., съобщи министър Владислав Горанов.

Данъците - все по-нагоре
гажиментите да се достигнат
минималните нива за ЕС, което води до постепенни или
резки покачвания през годините. Списъкът на акцизните промени също не е изчерпателен.
 Увеличен акциз върху
цигарите до 148 лв. (2010)
 Увеличен акциз върху
цигарите до 161 лв. (2016)
 Увеличен акциз върху
цигарите до 168 лв. (2017)
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кг (2012)
 Увеличен акциз върху
горивото – до 710 лв./1000
литра за безоловен бензин
(2011)
 Увеличен акциз върху
горивото – до 615 лв./1000
литра за газьол и керосин
(2011)
 Увеличен акциз върху
горивото – до 630 лв./1000
литра за газьол и керосин
(2012)

 Увеличен акциз върху
горивото – до 645 лв./1000
литра за газьол и керосин
(2013)
По-високи местни данъци
Тук са обобщени случаите само за последните три
години, които са и най-наситени с данъчни промени
в общините. Разглеждаме 4

основни данъка на местно
ниво – върху недвижимите
имоти, превозните средства,
при прехвърляне на имущество и патентния данък за
търговия на дребно.
 62 случая на увеличени
местни данъци (2016)
 69 случая на увеличени
местни данъци (2017)
 37 случая на увеличени
местни данъци (2018)
Осигурителни промени
Посочени са само последните две покачвания
на вноската за пенсия. През
2011 г. също има покачване,
но то на практика е в отговор на намалението на вноската от 2010 г. Включено е
повишението на вноската за
здраве, тъй като е релевантно към текущия дебат за нов
осигурителен модел в здравеопазването.
 Увеличена вноска за
здраве с 2 процентни пункта (2009)
 Увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен
пункт (2017)
 Увеличение на вноската за пенсия с 1 процентен
пункт (2018)

 Повишения на максималния осигурителен доход – с по 200 лв. в периода 2013-2015 до 2600 лв.
 По-високи минимални осигурителни прагове
– повишения през повечето години, в т.ч. и административно наложени в някои случаи.
По-високи такси
 Като цяло има тенденция за повишение на таксите за различни държавни и общински услуги. Такъв пример е годишната
винетка например, която
през 2016 г. беше увеличена на 97 лв.
Това са част от примерите за данъчни и осигурителни промени през последните 10 години, които
натоварват допълнително
данъкоплатците. Тук не коментираме промените в детайли, а просто даваме общата тенденция. На фона на
нея и на това, че трета поредна година бюджетът е
на излишък, би било полезно да се мисли за политика
в обратната посока, тоест
да започнем списък с възможни варианти за намаление на данъци.
Петър Ганев

ВЕСТИ
Очаква се скок
на горивата

До края на годината предстои рекорден
скок в цените на горивата, предупреждават
експерти. Дизелът и
масовият бензин А-95
вече отбелязват чувствителен ръст.
Поскъпване
на „Гражданска
отговорност“
Задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“ може да
поскъпне тройно, ако
не се въведат лимити
за обезщетенията за
неимуществени вреди.
Без пластмасови
кутии

Европейският парламент разшири списъка на пластмасите,
които трябва да бъдат
забранени до 2021 г.
Към чиниите, чашите,
сламките, клечките за
уши, дръжките за балони и други са добавени
и оксоразградими изделия, като опаковки и
съдове от експандиран
полистирен.
Нов Кодекс
на труда

Създаването на нов
Кодекс на труда поиска бизнесът. Действащият в момента закон
е писан в условията на
тоталитарна икономика при изцяло държавна собственост върху
производствените активи.

б и с е ри
Хората твърдят, че
циганите не искат да
бъдат интегрирани,
но вече няма кой да ги
пита искат или не. Все
пак не циганите източиха КТБ и не те направиха приватизацията.
Не те вършат големите престъпления.
Първан Стефанов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
комЕНтиРамЕ

Защо Меркел се оттегля
от политиката

64-годишната Ангела Меркел няма да се бори
за място в германския парламент след изтичането на мандата, няма да заема и пост в Европейския съюз в Брюксел. Тя се отказва да се кандидатира за още един мандат да е председател на
Християндемократическия съюз. И това ще стане ясно на конгреса на партията през декември
в Хамбург. Всичко това тя потвърди на специална пресконференция в Берлин на 29 октомври.
Меркел е лидер на партията от 2000 г., а канцлерския пост заема от 2005 г.
Герхард Шрьодер, предшественикът на Меркел
на канцлерския пост, направи същия ход през
февруари 2004 г. Той се отказа от председател
на Социалдемократическата партия, но остана
канцлер до ноември 2005 г.
Решението й да се оттегли от всички постове
и да не заема политически позиции след изтичането на мандата й през 2021 г. идва след поредния удар върху партията й, когато християндемократите спечелиха местните избори в Хесен
на 28 октомври, но подкрепата за тях се срина
от 38% на предишните избори до 27% на сегашните. И Меркел обяви, че поема пълната политическа отговорност. Две седмици преди това подобна съдба сполетя и коалиционния партньор
на ХДС - Християнсоциалния съюз, на местните
избори в Бавария.
След тези злополучни резултати за управляващите партии Меркел заяви: ”Убедена съм, че
трябва да спрем и да се огледаме. Аз ще го на-
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От стр. 1
Започнаха с цигарената мафия, после нападнаха ракиени милионери и
крупен хотелиер. Черешката на тортата бе семейство Баневи. Очакваният
ефект е шефовете „от горе“ да повярват, че се води истинска битка с олигарсите. Предстоят поскъпвания, недоволствата
не стихват. Подобни зрелища допадат на онеправданите. Богаташите у нас
не се радват на почит и
уважение. В преобладаващата част те са натрупали
имане с далавери и ограбване на бившата общонародна собственост. Мозъчният тръст на гербаджиите явно е предложил
на Борисов въпросните
атаки за вдигане на топящия се рейтинг.

ЩЕДРИЯТ бЮДЖЕТ

не се възприема така, както предполагаха управниците. Той е чудесен
само в главите на партпропагандаторите
и
придворните финансисти.
Обективни експерти показаха слабостите и механизма на неговия растеж. Няма откъде другаде да влязат в хазната 116 млрд. лв.
освен от нашите джобове:
акцизи, глоби, такси, прословутото ДДС, товарещо
с 20% цената на абсолютно всичко. Става дума за
скачени съдове. Колкото
повече плащаме в магазините, толкова повече набъбва хазната. За

ОПАШАТАТА лЪЖА

правя. Вотът в Хесен е повод за анализ на всичко, което се случи от парламентарните избори
преди година до днес”.
Този призив на канцлера явно бе адресиран и
до партньорите й в кабинета – баварския ХСС и
Социалдемократическата партия, които поне за
сега не смятат за необходимо да предприемат
персонални промени. Нетипично за нейния стил,
Ангела Меркел съвсем ясно заяви: „Избирателите
ни казаха право в очите какво мислят за работата на правителството. Това е ясен сигнал, че така
повече не може да продължава. За мен имиджът
на кабинета е неприемлив.”
Социалдемократите, които заплашиха да напуснат управляващата коалиция, дават срок на
консервативния блок на Меркел и Зеехофер до
декември да загърбят вътрешнопартийните си
конфликти. Именно разногласията между двамата лидери на ХДС и ХСС в миграционната политика предизвикаха серия от правителствени кризи в Берлин. Социалдемократите поставиха още
с влизането си в коалицията през март условие,
че в средата на управленския мандат, т. е. догодина, ще потвърдят или отхвърлят участието си
в четвъртия кабинет на Меркел.
Крайно дясната „Алтернатива за Германия”,
която след изборите в провинция Хесен вече е
представена във всички регионални парламенти
в страната, призова Меркел да се откаже и от
канцлерския пост.
Ангела Меркел има повече от 18 години в политиката и като лидер на партията на християндемократите. Тя бе и първата жена – канцлер на
Германия, а под нейното ръководство страната се превърна във водеща световна сила. Като
най-голям неин минус се определя решението й
през 2015 г. да приеме над 1 милион мигранти
от Близкия изток и Африка.
Това, което е безспорно, краят на една ера вече е близо.
цветан илиеВ

че ние, пенсионерите, ще
получим най-голямото за
последните 10 години увеличение от 5,7 на сто, ще
внесем пояснение. Елементарни познания по
аритметика са необходими, за да се изчисли за секунди, че при прогнозирана инфлация от 3,8% през
юли ще се „обогатим“ с 2
на сто. Което за цялата година е мижавият 1%, погълнат от скъпотията.
Да се върнем към показните акции. Убедени
сме, че следящите мониторинга брюкселски бюрократи като нас ще си
зададат въпросите: Защо
чак сега? Възможно ли е
да функционират 7 тайни
фабрики за цигари без политически чадър? Не става ли дума за конкурентна борба между пещерския и карнобатския винзавод, в която държавата
взема страна? Хотелиерът
Ветко Арабаджиев, който
уж щеше да бъде арестуван и доведен от Франция, не създаде ли огромната база през периода
на Бойковото господство?
Не спечели ли милиони от
европредседателството?
Не се ли протака тенденциозно търсенето на отговорност от Баневи, обявени за „червени грабители“, макар че комсомолската им младост е от периода, в който половината ръководители на ГЕРБ
са били горди членове на

Общество

7.XI. - 13.XI.2018 г.
„ЗА КОН НЯМА ЗАКОН,
ЗА КОКОШКА
НЯМА ПРОШКА“

БКП? Козът, скрит в ръкава на Борисов, явно се пазеше за надцакване с БСП
и отвличане на вниманието от сделката за варненската дупка с опонента на
Корнелия Нинова - пловдивчанина Гергов. Сакън
някой да не си помисли,
че се водят тайни преговори срещу левицата за
превземането й отвътре.
Посветени люде от „Позитано“ са категорични, че в
лъскавото семейство Баневи не е останала и капчица „червено“, никога не
са финансирали каквото и
да е мероприятие на столетницата, дори напротив. Нанасяли са й конкретни щети…
Големият скандал с
Агенцията за българите
в чужбина е с бумерангов
ефект. Той показва порочния механизъм да се
раздават тлъсти парчета
от държавната баница на

не на левицата и раждане
на уродливи „демократични“ формирования, оглавили разбойническо-ментърджийската приватизация, нанесла същински
разгром.
НДСВ, а впоследствие
и ГЕРБ се появиха и спечелиха благодарение на
отчаянието и надеждата
за възмездие. Добре е, че
макар и късно, се показват кирливи ризи на властта. Няма как до безкрайност да се търпят малките
и големите безобразия. Да
вземем например скандала с купуването на паспорти от шиптъри, косовари,
украинци и прочее уж хора с български корени. И
да се подписва пътен лист
за свободно движение в
рамките на ЕС на издирвани от Интерпол разбойници. Отвратително е, че
хранилката е дадена точно на ВМРО, за да се раз-

подкрепящите правителството. Реформатори или
патриоти, ругаещи до вчера премиера под път и над
път, няма значение. Дава
им се възможност да се
докопат до определен ресурс, докато са рамо до рамо с гербаджиите на барикадата, разделяща шепа
алчни, самовлюбени блюдолизци от същинския народ. Заплахата за партньорите е елементарна: паднем ли от властта, никога
повече няма да се докоснете до нейните благини!
А може и да стигнем до съседни килии в Софийския
затвор. Дали ще е заради неправомерно изразходвани средства покрай
оградата с Турция, за санирането на панелки или
провалени руски проекти
с уникален икономически
ефект и т.н. Заедно сме яли
и пили, заедно ще плащаме сметката. Ако не беше
така, оставката на Валери Симеонов, а впоследствие и на Краси Каракачанов нямаше да бъде непреодолим проблем. Подходът е характерен за

порежда с нея както намери за добре. Каузата в живота на русенеца, нямащ
капчица южняшка кръв,
20 години неотлъчно стоящ начело на комитите, е
да получат всички македонци българско гражданство. Вярно е, че историческият произход на
жителите на Скопие, Пирот и прочее е общ с нашия. Както е истина и че
повечето получили заветния паспорт мигом тръгват на Запад. След като
по препоръка на Каракачанов шеф на Държавната
агенция с ранг на зам.-министър е арестуван за бизнес с документи, би трябвало той да поеме отговорност. Битува мнението,
че хилядите евро, минали
през Петър Харалампиев,
са стигнали до черна партийна каса. Не е геройство
да заявиш, че ще се гръмнеш на площада, докажат
ли доход на организацията ти от престъпна търговия. Как ще се случи подобно нещо с вицепремиер? Бойко не би го допуснал. Иначе се срутва конструкцията на управлението. Службите, разследващи Държавната агенция за
българите в чужбина, посмъртно не биха ритнали филийката си. На всичко отгоре наблюдаващ този ресор е Валери Симеонов, срещу когото протестиращите затварят столични улици за кой ли ден. А
БСП обяви, че няма да се
регистрира в пленарната зала, докато лидерът
на НФСБ не изхвръкне от
правителството.
Не е нормално 10 години все да сме на опашката на Европейския съюз заради едни и същи кусури
и определени люде да заемат високите постове,
богатеейки явно или тайно. баницата, която бойко като благодетел разпределя за хранилките на
послушковците, не е негова. тя е наша! Дали сме му
правото временно да държи ножа и тя да стига за
всички. ако го е забравил, длъжни сме да му го напомняме ежедневно. Не го ли правим, потвърждаваме максимата, че всеки народ си заслужава управниците.
Петьо ДафинкиЧеВ

Шумотевицата ще отмине. Следващ скандал
ще засипе този и така, докато безучастно проследяваме сериала „Първи, втори, трети кабинет на гербаджиите“…
Апропо, май бившата депутатка царистка,
дружка на Меглена Кунева и получила хранилката Агенция за развитие на
човешките ресурси Татяна Калканова наскоро се е
похвалила, че е станала патриотка. Само че от онези
на В. Симеонов. Нея пък я
набараха разследващи колеги и извадиха на светло
безумни разходи на европейски средства.
Потискащо е съществуването в страна като нашата. Унизително е безсилието да знаеш същинските
виновници за корупцията, беззаконието, бедността, и сякаш нищо да
не можеш да направиш.
Смазаната с финанси изборна машина, ръководена от вездесъщия собственик на шест апартамента,
успява да печели избори след избори. Затова и
протестите са рехави. Излизат пенсионерите, майките с болни деца ги няма.
Синоптиците се борят за
правата си, пенсионерите
и майките стоят по домовете. Животновъдите блокират жълтите павета – синоптиците, пенсионерите
и майките отсъстват. Шофьорите са гневни на акциза и високите цени на
горивата, останалите гледат новините и изявленията им по телевизията. Така
е и с академиците, полицаите, учителите…
Синдикатите отдавна са
се превърнали в патерица на властта. Мрънкат, но
си имат едно наум, че не
са истински защитници на
правата на трудещите се, а
бутафорни структури, оцеляващи с наеми и държавна милостиня. Няма кой да
поведе недоволните, обединени от тегобите. А застане ли отпред политическа сила, платените медии скачат като ужилени
срещу нея. В нормалните
общества е различно. Общият дразнител изважда
всички на улицата и доброто побеждава злото.
Изглежда, не сме дозрели до разбирането, че социумът, т.е. народът, е на
първо място. След него са
всички останали власти. Те
са длъжни да го обслужват.
Не го ли правят, отиват на
бунището на историята.

Õðàíèëêè

МУТРЕНСКИЯ ПЕРИОД

и взаимоотношенията в
ъндърграунда. В многострадалната родина така
се постъпва почти през
целия преход. Най-показателни са двете Борисови
петилетки, особено след
настъпилите промени в
левицата и разграничаването от старите муцуни,
допускали грешки в опита да превърнат политическата мощ отпреди 1989 г.
в икономическа. Онези, на
които бе предоставена подобна възможност, категорично злоупотребиха с
нея. Те настроиха трудещите се, лишени от препитание заради ликвидираните и нарязани за скрап
предприятия, срещу социалната партия, призвана да ги брани. Създадоха
предпоставки за разделя-
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на читателя
абоНиРаЙтЕ СЕ!

До ГлавНия РЕДактоР
Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да изкажа мнението си за някои причини за днешното състояние на нещастната
ни родина.
Демокрацията дойде с много
скачане и надежди! Но дали нещо
демократично се получи, се вижда
най-вече в разделението на бедни
и богати! Продажната номенклатура, била на Запад, видя възможност парите да правят пари и
дружно с помощта и на Горбачов
безнаказано разруши икономиката и ограби изоставените предприятия - така започна погромът на рая България! За жалост
на честния политик д-р Петър
Дертлиев му скроиха номер и не
го допуснаха до президентството, а простичкият Желю Желев
беше удобен за случая и той допусна груби грешки, много вредни
за България. Първо - връщането на
земята в реални граници, с което
създаде стотина кулашки семейства, обработващи над 80% от
земята с по шепа механизатори.
Произвеждат само зърнени храни,
получават над 80% от субсидията, станаха милионери и трудно
може да се промени това положение, макар че съседите ни си запазиха кооперациите и целостта на
селското стопанство, а ние насила го съсипахме! Второ - даде амнистия, като пусна от затворите над 6 хиляди престъпници, половината от които се включиха
в политиката, а другите в бизнеса и резултатът е виден днес!
Трето - премахна жителството,
с което селата опустяха, а големите градове изнемогват от излишни хора, макар че повече от
2,5 милиона отидоха в чужбина
като слуги, просяци, проститутки и сезонни работници! Пак Желю Желев заедно с Луканов пови-
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Да се грижим за „Пенсионери“
като за нещо свое!

каха западни експерти и създадоха и с наши финансисти, икономисти и набедени специалисти плана „Ран-Ът”, с който обрекоха България на геноцид и унищожение на
икономиката ни!
Вече 30 г. чакаме промяна, справедливост, някакъв разумен политик да спре разрухата, но такива няма.
За съжаление такива намерения
няма в нито една партия от управляващите! Ами те не могат да
се понасят като личности, камо
ли да седнат и решават общите
проблеми! Надеждите в началото
на управлението на Бойко Борисов,
че ще изпълни част от обещанията си, сега, при третото му правителство, съвсем изчезнаха! По
негов пример политиците ни станаха недосегаеми, разделени от народната любов с десетки бодигардове, че заприличахме на полицейска държава!
Другият голям проблем е разделението на народа ни! За пример
гърци, румънци и други народи като един се изправят срещу неправдите в защита на справедливите си интереси, а ние не можем!
Например ние, пенсионерите, сме
голяма сила от над 2,5 милиона,
но не можем един протест от няколко хиляди да спретнем и да покажем на управляващите, че така
безконтролно и с грабежи не може
повече! За тази цел ни трябват
и честни лидери, но водачи много, сговор никакъв!
Само заедно можем!
Деян МилкоВ

От стр. 1
Излязох в заслужен
отдих преди петнадесетина години и бивш
колега ми препоръ- ствен имот от обсеб- „Пенсионери“ да вдига
ча „Пенсионери“: „Ако ване от роднини. На цената в средата на гоискаш да имаш верен стената ми често ця- дината, а за мен и друприятел – полезен и ла година е прекрас- гите абонати тя останеобходим, интере- ният календар с чуд- ва същата. Не си мисен и искрен, не се на илюстрация. Не съм слете, че ви агитирам,
вярващ, но православ- набори. Ще се радвам,
колебай!“
Беше есен, в нача- ният календар е важен ако с нещо подпомоглото на абонаментна- за мен, за да не про- на вземането на решета кампания. Проче- пускам именните дни ние от страна на нятох призива да се влея на близки и познати. кои, които се колебаят.
в армията на най-ве- От томболата съм по- Вестник, който е смел
рните другари на то- лучавал подаръци. По- и независим, ние сме
ва уникално творение, някога късметът ми из- силата му. Той съществува заради
отстояващо
нас. Затова
интересиабонирайте се във всички
те на най- пощенски станции на страната призовавам
да се абонионеправданите бъл- ЦЕНа За Цяла ГоДиНа - 30 лв. раме всички.
А тези, коигари. Оттогава до 1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца то имат въз3 лв.
5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв. можност, моден днешен
да подаабонаменкаТаложен №552 же
рят абонатът за мен
е неотменен ангажи- неверява, макар че се мент на свои близки.
мент. Гарантирам си абонирам с ноемврий- Така ще обсъждаме
получаването на вест- ската пенсия, но не интересните статии.
ника вкъщи. Ползвал се сърдя. Прагматичен Длъжни сме да се грисъм безплатната юри- човек съм и освен удо- жим за нашия вестник
дическа консултация. волствието да се рад- като за нещо свое!
любомир ТоДороВ,
Предишен адвокат на вам всяка сряда на пона 76 г., бивш
редакцията ми помог- редния брой, си правя
линотипер, софия
на да спася наслед- сметки. Налагало се е

Áëàãîäàðÿ, ÷å âè èìà

Драга редакция, редовен читател
съм на вестник „Пенсионери”. В него
чета най-честното, вярното и полезното като информация за нас, пенсионерите. Очаквам го всяка сряда
с огромен интерес. Благодарение на
уточнението, което пуснахте в бр. 41
от т.г., успях да се абонирам отново

за вестника. Служителката в нашата поща упорито отказваше да ме
абонира заради липсата на каталог.
Едва след представяне на вестника
и намесата на началника на пощата
се съгласи да ме абонира. Благодаря, че ви има! Дерзайте!
георги ДеМиреВ, карлово

Âåòåðàíúò îò ñåëî Ñòàíåâî

95-годишният ветеран иван николов
киров е единственият
жив фронтовак от Ломската община. Роден е
на 23 септември 1923 г.
в с. Долни Цибър. Има
трима братя. Видният
общественик е участник във Втората световна война в Бела Паланка и Ниш, като свързо-

чник е давал връзки на командира
си с всички поделения на
фронта.
Носител
е на отличия, ордени и медали от България, Съветския
съюз и Русия.
След
завръщането си
от фронта е работил като директор на конопената
фабрика в Цибър и като председател на селкоопа.
Иван Киров е честен
и почтен човек, привърженик е на левите идеи и
все още е партиен секретар в с. Станево. Работил
е в АЕЦ „Козлодуй” като
началник на автотранспорта, около 15 години
е началник на автотранс-

порта в Лом до пенсионирането си. През 1947
г. среща своята половинка Роза, вече покойница, с
която
са отгледали две
д ъ щери,
трима
внуци и петима правнуци. Наскоро той чества 95-годишния си юбилей в ресторант “Дунав’’ в Лом. Тук бе поканил всички роднини
и близки.
Ветеранът бе приятно изненадан от кмета
на община Лом Пенка
Пенкова, която му връчи почетния знак на града за проявена гражданска доблест. Наградата
бе придружена с хубава торта, цветя, кошница с плодове и бутилка
червено вино. Подариха
му колаж със снимки, отразяващи неговия творчески живот. Ветеранът
бе отличен и от Съюза
на сержантите и офице-

рите от запаса и резерва, а колегите му от ловната дружинка на с. Ста-

нево, където той ловува,
му връчиха колхидски

фазан. От 70-годишна
възраст той е ловец. На
срещата го поздравиха
роднини и
приятели,
които му
поднесоха
много цветя и подаръци. Развълнуван,
той благодари на
кмета Пенка Пенкова
за големия жест и уважение към него, след което

пожела на всички гости
и приятели да го надминат по възраст. Накрая
Иван Киров поведе хорото, на което се хванаха неговите внуци и правнуци, всички приятели
и гости.
95-годишният ветеран от войните остана
най-възрастният воин
от българската армия.
Да му пожелаем здраве
и още дълги години да
ни радва със своята доброта и сърдечност.
георги ПеТроВ, лом

класа в България, заради която народът мизерства, а те богатеят. Той развива тезата
си защо и кой е провалил
лявата идея у нас.
баба Донка кирева
от Димитровград също разсъждава върху
днешния окаян живот
на пенсионерите и търси причините за това.
Тя разказва за славния
си род и как дядо й Делчо спасил селото й Крепост, Хасковско, от на-

падение на турците.
илия върбанов от
бургас, Цвета кефалова от Разград и
още много други също
ни пишат за тежкото си ежедневие днес
като пенсионери, поставени не на уважение, а на унижение!

ПоЩалЬоН

както винаги имаме много писма, получени в редакционната поща. Повечето читатели описват
нерадостното си битие с малки и мизерни пенсии, лошо здравеопазване, липса на
елементарни улеснения в живота на възрастните хора, на инвалидите.
любен Делчев от
варна, който е на 87 г.,
изказва възмущението
си от политическата
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От стр. 1
Днес вдовицата му
Йоко твърди, че до
срещата си с него дори не е имала представа за групата. Но
точно нея я обвиняват в разпада й.
Всъщност коя е жената, омагьосала и
обсебила кумира на
милиони фенове по
света?
Йоко Оно е родена
на 18 февруари 1934 г.
в Токио и е по-голямата дъщеря на известен японски банкер
и майка, произхождаща от аристократичния японски род
Ясуда, който бил толкова богат, колкото
Ротшилд във Франция
или Рокфелер в САЩ.
В своята биография
Йоко пише, че никога
не е била привързана
към баща си, който
още преди да се роди тя, се премества в
Сан Франциско, за да
оглави клона на „Йокохама Спеси бенк“.
За първи път тя се запознава с него на двегодишна възраст, когато с майка си го посещават в САЩ през
1936 г. До японското
нападение над Пърл
Харбър (1940 г.) семейство Оно живее ту
в Сан Франциско, ту
в Ню Йорк. След завръщането си в Япония Йоко заедно с помалките си брат и сестра се преместват да
живеят в едно село,
за да бъдат по-далеч
от започналата вече
война. Преселването обаче трае твърде
кратко – снабдяването с храна е затруднено и затова децата се
връщат в Токио, където остават до края на
войната. През 1951 г.
семейство Оно отново заминава за САЩ,
където наема луксозна къща в квартала на
Ню Йорк Скарсдейл.
Там Йоко започва да
посещава лекции по
философия, но скоро
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Òÿ ìе наó÷è на âñè÷êо, êоето знаì
изоставя учението.
На 23-годишна възраст за най-голямо
огорчение на родителите си тя се омъжва
за композитора Тоши
Ичиянанаги - талантлив, но без пари. Семейство Оно е против женитбата и оставя дъщеря си без
финансова подкрепа.
Йоко и Тоши са принудени да живеят в
многобройни евтини
апартаменти по западните покрайнини на
Ню Йорк. Скоро този брак се разпада и
през 1962 г. тя се
омъжва за американеца Антъни Кокс, артист от авангардистките среди. На 8 август
1963 г. се ражда дъщеря им Киоко. „Мислех
си, че ако имам дете,
ще се чувствам различно – споделя Йоко. - Киоко се роди и
аз много се привързах
към нея, като в същото време продължавах
да се боря да си извоювам свое собствено
място в света.“
Според Джон Ленън
срещата между двамата е станала в галерия
в Лондон на 9 ноември
1966 г. Там Оно подготвяла своя изложба
и двамата били представени един на друг
от собственика Джон
Дънбар. След това Йоко започва да звъни
постоянно на Джон
в дома му. През май
1968 г., докато съпругата на Джон - Синтия,
е на почивка в Гърция,
той кани Оно на гости
и двамата прекарват
нощта заедно.
Когато Синтия се
връща у дома, заварва Йоко, облечена в
нейната хавлия, да пие
чай със съпруга й, при
което Ленън само казва: "О, здрасти!" Йоко Оно забременява
от Джон през 1968 г.,

но прави спонтанен
аборт на 21 ноември
1968 г., само няколко
седмици след развода
му със Синтия.

срещата със звездата
на „Бийтълс” променя.
Ленън се мести с Йоко в апартамент в Лондон, за да опита вкуса

Тяхната любов е
сред
най-великите
любовни истории на
модерните времена и
дори след трагичното убийство на известния музикант те остават една от най-емблематичните двойки. За
Джон тя е предначертана. Назад във времето, когато той пише песента „Lucy in the Sky
with Diamonds”, съзнанието му създава образа на жената, която
някой ден ще дойде да
го спаси – момиче с калейдоскоп в очите. Ленън споделя пред списание „Плейбой” през
1980 г., четири месеца преди смъртта си:
„Оказа се, че това щеше да бъде Йоко, въпреки че тогава все
още не я бях срещнал!”
Оно, която е на 32,
когато среща Джон,
признава, че по това
време вече се е отказала от надеждата
да намери истинската любов и е станала
цинична - нещо, което

на, както той се изразява по-късно, „странен коктейл от любов,
секс и забрава” – и от
време на време - наркотици. „Когато не бяхме в студиото, бяхме
в леглото.”
Точно в студиото
е мястото, където започват проблемите.
Съпруги и приятелки
никога не присъстват

кРаСиви На вСяка вЪЗРаСт

Åñåííè ìàñêè çà êîñà
С печена тиква,
жълтък и мед
Смесете съставките в купа,
като съотношението между тях
1:1:1, т.е. ако слагате 2 лъжици тиква, добавяте две лъжици жълтък и две лъжици мед.
Смачкайте добре, за да се получи еднородна смес. Нанесете в корените и по дължината. Ако косата е по-дълга, добре е да
използвате по-голямо количество от
съставките. Останете с маската 3 часа. Измийте с шампоан и хладка вода.

С моркови и алое

Тази маска ще върне блясъка на
косата ви и ще я подготви за сту-

се местят в Ню Йорк.
Там е мястото, където връзката им се разклаща. По искане на
Йоко Джон се изнася от общия им дом
през 1973 г. Осемнадесет месеца по-късно след отчаяни молби от страна на Ленън
тя се съгласява да се
съберат отново.
Сякаш за да заздрави напълно подновената връзка между
двамата, през 1975 г.,
когато Йоко е на 42, се
ражда очакваният им
син Шон. Семейството прекарва остатъка от десетилетието,
живеейки тихо, докато на 8 декември
1980 г. Ленън е прострелян четири пъти в
гърба пред дома им
от
умопомрачения
фен Марк Дейвид Чапман. „Кажете ми, че
не е вярно!”, изплаква
Йоко, научавайки, че
куршумите са го убили. Днес, когато питат Оно защо все още
живее в апартамента, който споделят с
Ленън, тя простичко
отговаря: „Това е домът, която създадохме заедно. Той ще
бъде много разстроен, ако го напусна!”

ЗА ВАШАТА ТРАПеЗА
ÊÐÅÌÑÓÏÀ

Продукти: 250 г карфиол, 250 г тиквички, 50
г масло, 300 мл краве
прясно мляко, сол, черен пипер
Приготвяне: Карфиолът се измива и се накъсва на цветчета. Тиквичката се измива, обелва се и се остъргва сърцевината. Карфиолът и
тиквичката се сваряват
в кипяща вода до омекване. След това се пасират и се добавя горещо мляко. Готовата супа се подправя с масло,
сол и черен пипер според вкуса.
По желание може да
се поднесе с крутони.

зрял ÁоÁ по
самоÊовсÊи

дените месеци.
Продукти: 1 ч. л. лимонов сок, 1 ч.
л. сок от моркови, 1 ч. л. сок от алое,
1 жълтък, 1 с. л. рициново масло, 1 с.
л. коняк или ракия
Сместа се нанася на косата, оставя
се да престои 30 минути и след това
косата се измива с вода и шампоан.

на записите преди,
но Йоко придружава
Джон навсякъде и не
се срамува да изказва
музикалното си мнение, което изостря още повече напрежението във вече разклатената
група. Мнозина
хвърлят вината
за разпадането на „Бийтълс”
върху Оно, защото през последните две
години
като
член на групата Ленън е пофокусиран върху нея, отколкото върху музиката. Феновете на „Бийтълс” не са добре настроени
към двойката:
"Имаше много
враждебност, която
изненада Джон и Йоко и много ги нарани", казва рок критикът Робърт Палмър,
техен приятел.
Джон сменя името
си на Джон Уинстън
Оно Ленън на 22 април 1969 г. и заедно с Йоко се установява в Бъркшир, Англия, но през 1971-а

Продукти: 400 г зрял
фасул, 200 г гъби челядинки или печурки, 4 с. л.
олио, 1 глава лук, нарязан на ситно, 1 морков, настърган на едро ренде, 3
домата, нарязани на филийки, сол на вкус
Приготвяне: Фасулът се накисва със студена вода от вечерта.
Сутринта водата се изхвърля и на нейно място се наливат 6 чаши гореща вода. Така фасулът

ври, докато омекне напълно. Прецежда се. Лукът, гъбите и морковът
се задушават в олиото и
се добавят към фасула,
слага се сол на вкус. Разбърква се добре и сместа се изсипва в глинен
гювеч. Лютата чушка се
пече, счуква се и се поръсва.
Фа-

сулът се
покрива с до- м а тите и се запича в умерена фурна за около 20
минути.

родопсÊа ÊавÚрма

Продукти:
500 г
обезкостена телешка
плешка, 150 г гъби, 5–6
глави лук, 1 зелена чушка, 1 домат, 1 ч. ч. олио,
2 ч. л. червен пипер, 1 ч.
л. чубрица, 100 г кашкавал, 4 яйца, черен пипер и сол на вкус, магданоз за поръсване, люти

чушки по желание
Приготвяне: Лукът се
нарязва на едро, гъбите
се режат на филийки, а
доматът и чушката – на
малки парчета. Нарязаното на кубчета месо се
запържва до златисто в
половината от олиото и
се похлупва, за да се задуши.
Лукът и гъбите се
пържат отделно в
останалата част
от олиото. Добавят се доматът и чушката и се оставят да се
задушат под
капак. Задушеното месо
се смесва със
зеленчуците, налива се топла вода
и се подправя със сол,
червения пипер, чубрицата и черен пипер. Разбърква се и се оставя да
ври около 10 минути.
Приготвяне: Сместа
се прехвърля в глинени
гювечета, поръсва се с
настъргания кашкавал
и във всяко гювече се
счупва по едно яйце.
Слагат се да се запекат
за кратко, докато яйцата се забулят, поръсват
се с наситнен магданоз
и по желание се сервират с люта чушка.
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Най-гледаните

7.XI. - 13.XI.2018 г.

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на джаз формация “PlaYIS”
0:30 Лайла и Ийв
2:05 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 10 ноември
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:55 Инуяша
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен

17:55 Фестивалът в Гластънбъри
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Ценен товар
22:50 По света и у нас
23:05 Състезателката и затворникът
1:15 Теория на хаоса
2:45 Студио “Х”: Нощта на
кръстопътя
4:15 Улови момента с Милен
Атанасов
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 12 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня

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

СЪБОТА, 10 ноември
06:00 Часът на зрителите
06:30 Пазители на традициите
07:00 Сребристият жребец
07:25 Сид – дете на науката
07:50 Гимназия „Черна дупка“
08:15 Япония днес: Красотата
на природата
08:30 По света и у нас
09:00 Домът на вярата
09:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Срещу течението: Ибрям
от Вардим
15:15 Българското позорище
/185 години от рождението на Добри Войников/
16:05 Сиромашко лято
17:30 На опера с БНТ 2: “Баядерка” от Лудвиг Минкус
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Франкофония
21:55 Б.Т.Р. от кота минус 4
22:20 По света и у нас
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 Туристически маршрути
00:05 Америка днес
01:05 Време за губене
01:35 Българското позорище
02:25 Олтарите на България
02:35 Франкофония
04:00 Туристически маршрути
04:30 Рецепта за култура

НЕДЕЛЯ, 11 ноември
06:00 Време за губене
06:30 Откакто свят светува
07:00 Сребристият жребец
07:25 Сид – дете на науката
07:50 Гимназия „Черна дупка“
08:15 Шифт
08:30 По света и у нас
09:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България
10:55 Златни ръце
11:05 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Часът на Ной
15:50 №1 Туризмът
16:15 Три години как се каня
16:20 “С дъх на бадеми”
17:30 Опера на открито
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Призваният свещеник
19:00 Младите иноватори
19:30 Днес и утре
20:00 Етнофокус
21:00 Срещу течението: Ибрям
от Вардим
21:15 Севилският бръснар
- опера от Джоакино
Росини
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
00:05 Афиш
00:20 Пътешествия
00:50 Музика, музика…
01:20 Часът на Ной
02:10 Репетиция
02:40 №1 Туризмът: Царицата
на Черно море
03:05 Америка днес
04:00 Младите иноватори
04:30 Арт стрийм

ПОНЕДЕЛНИК, 12 ноември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Пирин Бояджиев – неизвестни страници
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Олтарите на България
11:45 Срещу течението: Ибрям
от Вардим
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приключенията на Чоко
и жабока Боко
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято 2018
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура
2:35 Репетиция
3:05 Младите иноватори
3:35 Знаете ли, че...

ВТОРНИК, 13 ноември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Призваният свещеник
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приключенията на Чоко
и жабока Боко
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Прошка
20:55 Евроновини
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Черните овце
1:15 Натисни F1
1:30 Знание.БГ
2:00 60 минути за култура
2:55 Прошка
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 10 ноември
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 30-и щаб
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 По следите на Капитан
Грант
14:25 Музиката на революциите
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Сирна неделя
22:35 Началото е край
23:05 Часът на зрителите
23:35 Златни ръце
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура
1:00 Музика, музика…
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги
Любенов

5:30 България от край до
край 7
НЕДЕЛЯ, 11 ноември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 По следите на Капитан
Грант
14:30 България от край до
край 7
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Немирната птица любов
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 12 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:05 Знаете ли...
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
4:45 Култура.БГ

ВТОРНИК, 13 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
4:45 Култура.БГ

9.XI. - 15.XI.2018 г.

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

ПЕТЪК, 9 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
На този ден
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Обзор “Лига Европа”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Дързост и красота
Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
БНТ 2

ПЕТЪК, 9 ноември
Семеен бизнес
Знаете ли, че...
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 Откакто свят светува
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:25 Три години как се каня
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Животни по пижами
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Скривалището
20:50 Япония днес: Красотата
на природата
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Скришна игра
01:20 Натисни F1
01:35 Днес и утре
02:05 В близък план
02:35 Скривалището
04:00 Откакто свят светува
04:30 Библиотеката
05:30 Пътувай с БНТ 2
06:05
06:30
06:35
07:30

БНТ 4 /свят/
ПЕТЪК, 9 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
На този ден
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
Време за губене
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Концлагерът “Трикери”
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
В близък план
България от край до
край 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене
2:10 Панорама
3:15 История.bg
6:00
8:30
8:45
8:50
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30

тв програми

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Гладиаторите на Рим
16:35 Частните музеи в Чехия:
Музей на играчките
16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край
7
18:00 Извън играта
18:45 Киното срещу властта
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Теория на хаоса
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Нощта на
кръстопътя
0:10 Сълзи от радост
1:50 Планетата Земя 2: Пустини
2:40 Лайла и Ийв
4:15 Дойче Веле: Шифт
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 11 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:55 Инуяша
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 Балканите пеят и свирят
заедно
14:00 Библиотеката
15:00 Роялът /80г. от рождението на Борислав Пунчев
- оператор, сценарист,
режисьор/
16:35 Скритият език на парите

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

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

45

Български

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

22:00 Дълбоката държава
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Дълбоката държава
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 14 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Мария Терезия
22:00 Дълбоката държава
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 При щангистите
23:40 Брат за брата

7
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Дълбоката държава
3:25 Мария Терезия
4:20 Брат за брата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 15 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Сега и завинаги
23:00 По света и у нас
23:15 Кмет на годината 2018
0:45 Култура.БГ
1:45 100% будни
2:45 Извън играта
3:40 Сега и завинаги
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец

СРЯДА, 14 ноември
Семеен бизнес
5 минути София
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Тръба да спомни
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Семеен бизнес
16:20 Приключенията на Чоко
и жабока Боко
16:35 Златни ръце
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Национален турнир за
дакели
20:40 Днес и утре
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Черните овце
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 Национален турнир за
дакели
4:00 Опера на открито
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 15 ноември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Мадам
Бътерфлай”
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приключенията на Чоко
и жабока Боко
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Отдел „Грабежи“
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:15 Жаден за кръв
0:40 Натисни F1
0:55 Знание.БГ
1:25 60 минути за култура
2:15 Отдел „Грабежи“
4:05 Вечната музика
4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2

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

ЧЕТВЪРТЪК, 15 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:35 Домът на вярата
13:50 Златни ръце
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Открито с Валя Ахчиева
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:15 Европейски маршрути
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Библиотеката
3:30 №1 Туризмът

6:00
6:25
6:30
7:30

2

8
ПЕТЪК, 9 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” – сериал, с.1, еп. 53
15:00 Премиера: „Шест сестри” – сериал, с.3, еп. 54
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 46
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 140
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.44
21:00 „Фермата: Съединение”
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”– сериал, с.9,
еп. 8,9
01:00 „Дневниците на вампира” – сериал, с.7, еп.20
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:20 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 95
bTV синема
Петък, 9 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:15 „Контакт” – драма
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:30 „Революция Z“ с.1
14:30 „Модна къща „Версаче“
16:15 „Сутрешен блок“
18:45 „Светецът“ – драма, екшън, романтичен (САЩ,
1997), режисьор - Филип
Нойс, актьори - Вал
Килмър, Елизабет Шу,
Валери Николаев, Раде
Шербеджия и др.
21:00 „Джон Уик” - екшън,
трилър (САЩ, 2014),
режисьори - Дейвид
Лейтч, Чад Стахелски,
актьори - Киану Рийвс,
Майкъл Никвист, Алфи
Алън, Уилям Дефо, Дийн
Уинтърс, Бриджит Мойнахан, Бриджит Реган,
Ейдриан Палики и др.
23:00 „Двойна игра“ – комедия, драма, трилър
(Великобритания, 2013),
режисьор –Ричард Айоаде, актьори – Джеси
Айзенбърг, Мия Вашиковска, Уолъс Шоун,
Джеймс Фокс, Кати Мориарти, Ноа Тейлър и др.
01:00 „Децата на хората” драма, фантастика (САЩ,
2006), режисьор – Алфонсо Куарон, актьори Чиуетел Еджиофор, Дани
Хюстън, Клайв Оуен,
Джулиан Мур, Майкъл
Кейн и др.
03:15 „Посещението“ - комедия, ужаси, мистерия
(САЩ, 2015), режисьор
- М. Найт Шаямалан, актьори - Оливия Деджонге, Катрин Хан
бтв комеди
Петък, 9 НОЕМВРИ
„Барът” – сериал
„Модерно семейство”
„Без пукната пара“
„Слънчева Филаделфия“
„Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Самоличност на аванта“
- криминален, комедия
(САЩ, 2013), режисьор
- Сет Гордън, актьори
- Джейсън Бейтман,
Мелиса Маккарти, Джон
Фавро, Аманда Пийт, Ти
Ай, Дженезис Родригез,
Морис Честнът, Джон Чо,
Робърт Патрик и др.
12:00 „Фитнес Тони“
13:00 „Теория за големия
взрив”
14:00 „По средата“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ , с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” , с. 6
00:00 „Самоличност на аванта“
- криминален, комедия
(САЩ, 2013), режисьор
- Сет Гордън, актьори
- Джейсън Бейтман,
Мелиса Маккарти, Джон
Фавро, Аманда Пийт, Ти
Ай, Дженезис Родригез,
Морис Честнът, Джон Чо,
06:00
07:00
08:00
08:30
09:00
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СЪБОТА, 10 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 5,6
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“
с.4, еп.2
13:00 „Били Медисън“
15:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект с водеща
Мария Силвестър
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
– документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Гладиатор“
23:00 Мегахит: „Здрач”– екшън, трилър, романтичен (САЩ, 2008), режисьор - Катрин Хардуик,
актьори – Келън Лъц,
Робърт Патинсън, Кристен Стюарт, Кам Гигандет, Били Бърк, Питър
Фачинели,Ашли Грийн,
Рейчъл Лефевр, Елизабет
Рийсър, Ники Рийд, Тейлър Лаутнър
01:20 „Опасна мишена” – екшън (САЩ, 2015), режисьор - Кевин Керауей,
актьори – Майкъл Джей
Уайт, Макс Райън, Стив
Остин, Алън Йейтс, Боби
Бърнс
02:50 „Карбовски: Втори план“
/п./– документална поредица
03:40 „Мармалад” /п./

НЕДЕЛЯ, 11 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 7,8
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „Ловци на храна“
13:00 „Аз, моя милост и Айрийн” - комедия, романтичен (САЩ, 2000), режисьори - Боби Фарели и
Питър Фарели, актьори
- Джим Кери, Рене Зелуигер, Крис Купър, Рикард
Дженкинс
15:20 „Лятото на Дакота“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение”
22:00 „Папараци“
23:00 „Съветникът“ - трилър,
драма, криминален
(САЩ, Великобритания,
2013) , режисьор - Ридли
Скот, актьори - Майкъл
Фасбендер, Брад Пит,
Камерън Диас, Хавиер
Бардем, Пенелопе Крус
01:20 „Дело на дявола” - ужаси
(САЩ, 2014), режисьори
- Мат Бетинели-Оплин,
Тайлър Джилет, актьори – Алисън Милър, Зак
Гилфорд, Сам Андерсън,
Роджър Пайано, Ванеса
Рей, Бил Мартин Уилямс,
Джералдин Сингър,
Джулия Дентън, Мадисън Уолф, Ейми Кареро,
Робърт Белуши
03:00 „Търси се…” /п./ – токшоу

ПОНЕДЕЛНИК, 12 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
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 „Шоуто на Слави” /п/–
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 53
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 55
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”
с.2, еп. 47
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 141
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.45
21:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.9, еп. 10,11
01:00 „Дневниците на вампира” с.7, еп.21
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Космос“ – документална поредица

ВТОРНИК, 13 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
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 „Шоуто на Слави” /п/–
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 54
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 56
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”
с.2, еп. 48
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 142
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.46
21:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.9, еп. 12,13
01:00 „Дневниците на вампира” с.7, еп.22
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Космос“ – документална поредица
04:50 „Опасни улици” с.11, еп.
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СРЯДА, 14 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
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 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 55
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 57
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”
с.2, еп. 49
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 143
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.47
21:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.9, еп. 14,15
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.1
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Космос“ – документална поредица
04:50 „Опасни улици” с.11, еп.
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ЧЕТВЪРТЪК, 15 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
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 „Шоуто на Слави” /п/–
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на
инат” с.1, еп. 56
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 58
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”
с.2, еп. 50
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 144
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.48
21:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.9, еп. 16,17
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.2
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Космос“ – документална поредица

Събота, 10 НОЕМВРИ
06:00 „Коледата невъзможна 2“
07:45 „Барабанистка: Нов ритъм”
10:00 „Сутрешен блок“
12:30 „Като на кино“
13:30 „Трябва ти единствено
любов”
16:00 „Двойна игра“
18:00 „Контакт” – драма,
мистерия, фантастика,
САЩ, 1997 г., режисьор Робърт Земекис, актьори
- Джоди Фостър, Матю
Маконъхи, Джеймс Уудс,
Джон Хърт, Том Скерит,
Анджела Басет, Уилям
Фичнър, Дейвид Морс и
др.
21:00 „Бойни старчета” - комедия, спортен ( САЩ,
2013), режисьор - Питър
Сегал, актьори – Робърт
де Ниро, Джон Бернтал,
Алън Аркин, Ким Бейсингър, Силвестър Сталоун,
Кевин Харт, Хан Сото,
Гриф Фърст, Кари Лазар
и др.
23:15 Cinema X: „Чистката” –
ужаси, трилър, фантастика (Франция, САЩ, 2013),
режисьор - Джеймс Демонако, актьори – Итън
Хоук, Лина Хийди, Макс
Бъркхолдър, Аделаида
Кейн, Едуин Ходж, Тони
Олър, Рийс Уейкфилд,
Том Йи и др.
01:00 „Като на кино“ – предаване за кино
02:00 „Джон Уик” - екшън,
трилър (САЩ, 2014),
режисьори - Дейвид
Лейтч, Чад Стахелски,
актьори - Киану Рийвс,
Майкъл Никвист, Алфи
Алън, Уилям Дефо, Дийн
Уинтърс, Бриджит Мойнахан, Бриджит Реган,
Ейдриан Палики и др.

Неделя, 11 НОЕМВРИ
06:00 „Фийби в страната на
чудесата” – драма, фентъзи, семеен (САЩ, 2008)
08:00 „Целувка под имела“
10:00 „Шрек 2“ - комедия
12:15 „Моето приключение в
дивото”
14:30 „Светецът“
16:45 „Бойни старчета”
19:00 „Изнудвачът” - драма,
екшън, трилър (Канада,
Великобритания, 2007),
режисьор - Майк Баркър, актьори - Пиърс
Броснън, Мария Бело,
Джерард Бътлър и др.
21:00 „Семейство Милър” ¬¬–
комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор:
Роусън Маршал Търбър,
актьори – Дженифър
Анистън, Томас Ленън,
Лаура-лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.
23:15 „Хавана“ – драма (САЩ,
1990), режисьор - Сидни
Полак, актьори - Робърт
Редфорд, Лена Олин,
Алън Аркин, Марк Райдъл, Тони Плана и др.
02:15 „Чистката” – ужаси,
трилър, фантастика
(Франция, САЩ, 2013),
режисьор - Джеймс Демонако, актьори – Итън
Хоук, Лина Хийди, Макс
Бъркхолдър, Аделаида
Кейн, Едуин Ходж, Тони
Олър, Рийс Уейкфилд,
Том Йи и др.
04:00 „Модна къща „Версаче“
– биографичен, драма
(Канада, 2013), режисьор – Сара Шугърман,
актьори – Ракел Уелч,
Джина Гершон, Енрико
Колантони, Колм Феоре,
Алекс Картър и др.

Понеделник, 12 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.1
09:15 „Трябва ти единствено
любов” - комедия, романтичен (Дания, Италия, Германия, Швеция,
Франция, 2012), режисьор - Сузане Биер, актьори - Трине Дирхолм,
Стина Екблад, Паприка
Стеен, Пиърс Броснън
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:45 „Революция Z“ с.1
14:45 „Контакт” – драма,
мистерия, фантастика,
САЩ, 1997 г., режисьор Робърт Земекис, актьори
- Джоди Фостър, Матю
Маконъхи, Джеймс Уудс,
Джон Хърт, Том Скерит,
Анджела Басет, Уилям
Фичнър, Дейвид Морс
18:00 „Хавана“ – драма (САЩ,
1990), режисьор - Сидни
Полак, актьори - Робърт
Редфорд, Лена Олин,
Алън Аркин, Марк Райдъл, Тони Плана и др.
21:00 Премиера: „Да разлаем
съседите“ - комедия
(САЩ, 2014), режисьор
- Никълъс Столър, актьори - Сет Роугън, Роуз
Бърни, Зак Ефрон, Карла
Гало и др.
23:00 „Бойни старчета” - комедия, спортен ( САЩ,
2013), режисьор - Питър
Сегал, актьори – Робърт
де Ниро, Джон Бернтал,
Алън Аркин, Ким Бейсингър, Силвестър Сталоун,
Кевин Харт, Хан Сото,
Гриф Фърст, Кари Лазар
и др.
01:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
03:15 „Революция Z“ с.1

Вторник, 13 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.1
09:15 „Бойни старчета”
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:45 „Революция Z“ с.1
14:45 „Семейство Милър” ¬¬–
комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор:
Роусън Маршал Търбър,
актьори – Дженифър
Анистън, Томас Ленън,
Лаура-лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.
17:00 „Модна къща „Версаче“
– биографичен, драма
(Канада, 2013), режисьор – Сара Шугърман,
актьори – Ракел Уелч,
Джина Гершон, Енрико
Колантони, Колм Феоре,
Алекс Картър и др.
19:00 „Двойна игра“ – комедия,
драма, трилър (Великобритания, 2013), режисьор –Ричард Айоаде,
актьори – Джеси Айзенбърг, Мия Вашиковска,
Уолъс Шоун, Джеймс
Фокс, Кати Мориарти,
Ноа Тейлър и др.
21:00 „Мъже на честта“ –
драма (САЩ, 2000),
режисьор - Джордж
Тилман Младши, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Джейми Лий Къртис, Том
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа
Карере и др.
23:30 „Ефектът на спусъка“
- Драма, Трилър (САЩ,
1996), режисьор - Дейвид Коп, актьори - Кайл
Маклоклън, Елизабет
Шу,Дърмът Мълроуни,
Майкъл Рукър и др.
01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6

Сряда, 14 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.1
09:15 „Семейство Милър”
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:45 „Революция Z“ с.1
14:45 „Робосапиен: рестарт”
- драма, приключенски
, САЩ, 2015, режисьор
- Шон Макнамара, актьори - Ким Коутс, Пенелъпи
Ан Милър, Джей Хед,
Жоаким Де Алмейда,
Дейвид Ейгенберг, Боби
Колман, Питър Джайсън,
Шон Макнамара и др.
16:30 „Целувка под имела“
- драма, романтичен
(Канада 2006), режисьор
- Джордж Менделук,
актьори - Джейми Рей
Нюман, Майкъл Шенкс,
Конън Греъм, Ръсел Портър и др.
18:30 „Мъже на честта“ –
драма (САЩ, 2000),
режисьор - Джордж
Тилман Младши, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Джейми Лий Къртис, Том
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа
Карере и др.
21:00 „Шрек Трети“ - комедия,
анимация (САЩ ,2007),
режисьори – Крис Милър, Раман Хаи
23:00 „Най-добрата оферта”
- драма, романтичен
(Италия, 2013), режисьор
- Джузепе Торнаторе,
актьори - Джефри Ръш,
Джим Стърджис, Лия
Кебеде, Силвия Хукс,
Доналд Съдърланд, Филип Джаксън и др.
01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
03:30 „Революция Z“ с.1

Четвъртък, 15 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.1
09:15 „Моето приключение в
дивото”
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:45 „Революция Z“ с.1
14:45 „Изнудвачът”
16:45 „Поли“ - комедия
(САЩ,1998), режисьор Джон Робъртс, актьори
- Джина Роуландс, Тони
Шалуб, Чийч Марин,
Джей Мор, Трини Алварадо, Брус Дейвисън и
др.
18:45 „Семейство Милър” ¬¬–
комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор:
Роусън Маршал Търбър,
актьори – Дженифър
Анистън, Томас Ленън,
Лаура-лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.
21:00 „Теория на конспирацията”– екшън, трилър
(САЩ, 1997), режисьор
- Ричард Донър, актьори
- Мел Гибсън, Джулия
Робъртс, Патрик Стюарт,
Стив Кан, Тери Александър, Алекс Макартър и
др.
23:30 „Джон Уик” - екшън,
трилър (САЩ, 2014),
режисьори - Дейвид
Лейтч, Чад Стахелски,
актьори - Киану Рийвс,
Майкъл Никвист, Алфи
Алън, Уилям Дефо, Дийн
Уинтърс, Бриджит Мойнахан, Бриджит Реган,
Ейдриан Палики и др.
01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
03:30 „Революция Z“ с.1

Робърт Патрик и др.
„Барът”
„Без пукната пара“
„Слънчева Филаделфия“
„Теория за големия
взрив”
05:00 „Барът”

22:30
23:30
00:30
01:30
03:30
05:00

02:00 „Барът”
03:00 „Слънчева Филаделфия“
04:00 „Теория за големия
взрив”
05:00 „Барът”

02:30 „Майк и Моли“
03:00 „Слънчева Филаделфия“
04:00 „Теория за големия
взрив”
05:00 „Барът”
05:30 „Майк и Моли“

Събота, 10 НОЕМВРИ
06:00 „Барът“ , с.3
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Майк и Моли”
10:00 „Чичо Бък“ – комедия
(САЩ, 1989), режисьор Джон Хюджис, актьори
- Джон Кенди, Жоан
Луиза Кели, Габи Хофман,
Ейми Мадиган, Маколи
Кълкин, Елейн Бромка,
Гаред Браун и др.
12:00 „Как да разкараш гаджето за 10 дни” - комедия,
романтичен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор - Доналд Петри,
актьори – Кейт Хъдсън,
Матю Макконъхи, Томас
Ленън, Катрин Хан, Адам
Голдбърг, Майкал Мишел, Шалом Харлоу и др.
14:00 „По средата“
16:00 „Теория за големия
взрив”
17:30 „Загадките на Лора“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Невероятна ваканция“
– комедия (САЩ, 1988),
режисьор – Хауърд
Дойч, актьори – Дан
Акройд, Джон Кенди,
Анет Бенинг, Стефани

Неделя, 11 НОЕМВРИ
06:00 „Барът“ , с.3
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Майк и Моли”
10:00 „Невероятна ваканция“
– комедия (САЩ, 1988),
режисьор – Хауърд
Дойч, актьори – Дан
Акройд, Джон Кенди,
Анет Бенинг, Стефани
Фараси и др.
12:00 „Самоличност на аванта“
- криминален, комедия
(САЩ, 2013), режисьор
- Сет Гордън, актьори
- Джейсън Бейтман,
Мелиса Маккарти, Джон
Фавро, Аманда Пийт, Ти
Ай, Дженезис Родригез,
Морис Честнът, Джон Чо,
Робърт Патрик и др.
14:00 „По средата“
16:00 „Теория за големия
взрив”
17:30 „Загадките на Лора“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Чичо Бък“ – комедия
(САЩ, 1989), режисьор Джон Хюджис, актьори
- Джон Кенди, Жоан
Луиза Кели, Габи Хофман,
Ейми Мадиган, Маколи
Кълкин, Елейн Бромка,

актьори – Рики Джарвис,
Дженифър Гарнър,
Филип Сиймур Хофман,
Джона Хил, Тина Фей,
Роб Лоу и др.
„Барът”
„Слънчева Филаделфия“
„Теория за големия
взрив”
„Барът”

02:00
03:00
03:30
04:00

Фараси и др.
„Хотел Елеон”
„Барът“
„Загадките на Лора“
„Майк и Моли”
„По средата“
„Хотел Елеон”

22:30
23:30
00:30
01:30
03:30
05:00

Гаред Браун и др.
„Хотел Елеон”
„Барът“
„Загадките на Лора“
„Майк и Моли”
„По средата“
„Хотел Елеон”

Понеделник, 12 НОЕМВРИ
06:00 „Барът”
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Българи на три морета”
– риалити
10:00 „Раждането на лъжата“
– комедия, фентъзи,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьори – Рики Джарвис, Матю Робинсън,
актьори – Рики Джарвис,
Дженифър Гарнър,
Филип Сиймур Хофман,
Джона Хил, Тина Фей,
Роб Лоу и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив”
14:00 „По средата“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Домашен арест“ , с.2
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ , с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” , с. 6
00:00 „Раждането на лъжата“
– комедия, фентъзи,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьори – Рики Джарвис, Матю Робинсън,

02:00
03:00
04:00
05:00

Вторник, 13 НОЕМВРИ
06:00 „Барът”
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
10:00 „Майчинство” – комедия
(САЩ, 2009), режисьор Катрин Дикман, актьори
– Ума Търман, Антъни
Едуардс, Мини Драйвър
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив”
14:00 „По средата“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ , с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” , с. 6
00:00 „Майчинство” – комедия
(САЩ, 2009), режисьор Катрин Дикман, актьори
– Ума Търман, Антъни
Едуардс, Мини Драйвър
и др.

Сряда, 14 НОЕМВРИ
06:00 „Барът”
06:30 „Майк и Моли”
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
10:00 „Какво искат момичетата” - драма, комедия,
романтичен (САЩ, 1996),
режисьор - Дони Гордън,
актьори - Колин Фърт,
Кели Престън, Саманта
Байнс, Анна Чансълър
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив”
14:00 „По средата“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ , с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” , с. 6
00:00 „Какво искат момичетата” - драма, комедия,
романтичен (САЩ, 1996),
режисьор - Дони Гордън,
актьори - Колин Фърт,
Кели Престън, Саманта
Байнс, Анна Чансълър
02:00 „Барът”

Четвъртък, 15 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли”
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Робо-куче“ – семеен
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив”
14:00 „По средата“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ , с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” , с. 6
00:00 „Робо-куче“ – семеен,
фентъзи (САЩ, 2015),
режисьор – Джейсън
Мърфи, актьори – Майкъл Кампиън, Патрик
Мълдуун, Оливия Д`Або,
Уолъс Шон, Кени Бомонт
и др.
02:00 „Майк и Моли“
03:00 „Слънчева Филаделфия“
04:00 „Теория за големия
взрив”
05:00 „Майк и Моли“

Продължава на стр. 25
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Бургас си има и велосикотки
Често наричат Бургас град на
котките. Ако видите някоя без
връхче на ухото, значи общината я е кастрирала, маркирала по
този начин и пуснала обратно
на свобода. Общината иска освен на котките да наричат Бургас
и град на велосипедите. Затова
събра двете неща в едно забавно намигване към своите жители и гости. Пластичните решения са реализирани по идея на
Областния информационен център и Община Бургас. Те са дело
на графити артиста Иван Янков
(с псевдоним Esteo).
Велосикотките са арт инсталации, направени от излезли от

У

ченички от Асеновград
дават
пример на своите
връстници. Три приятелки и съседки често
чистят улицата и тротоара пред жилищата си
от паднали листа и изхвърлени отпадъци. Децата хващат метлите и
лопатите почти всеки
ден, след като се приберат от училище, и се заемат с нелеката задача да
направят мястото около
дома си по-уютно и при-

употреба велосипеди. Целта е
те да внесат
повече
настроение в
градс к а та среда и да
фокусират по
интересен начин
общественото внимание върху градската мобилност,
като съществена част от мисията

на Община Бургас
за повишаване качеството на
живот и
опазване на
околната
среда.
Засега в
Бургас са
монтирани
четири усмихнати котки - две в
Морската градина и две
в центъра на града.

Деца за пример

Òàòàðñêî ñúêðîâèùå
îò Êàëèàêðà
След 15 поредни години на разкопки в крепостта Калиакра археолози откриха татарско съкровище
с любопитна история. В малко глинено гърне, скрито
под подовото покритие на помещение, опожарено в
края на XIV в., се намирали 957 предмета. От тях 873
сребърни и 28 златни монети, 11 апликации и катарами, 28 сребърни и бронзови копчета, 11 златни обеци,
два пръстена, единият от които златен, и четири мъниста от скъпоценни камъни и злато.
Монетите в съкровището - османски и български,
са изключително ценни.
Акчетата (сребърни монети от времето на Османската империя) са около 60 на сто, основно на султан Баязид Йълдъръм, управлявал от 1389 до 1402 г.,
и малка част на неговия предшественик Мурад Първи (1362 - 1389).
Скъпоценностите са били укрити в края на XIV в.,
по време на някое
от нападенията над столицата на
Добруджанското деспотство. Едно от
тях е
описано
в хрон и ка, в
която
е отбелязано,
ч е
през 1399 г. татарите от ордата на Актав нападат Варна и други градове
по Северното Черноморие. През 1401 г. татарите на Актав, известен като
Добруджанския татар, били разгромени и разселени в
различни селища, като Провадия, Русокастро и други.
Възможно е някой от техните военачалници да
е събрал откритото на Калиакра съкровище. Заграбил е ценностите от различни хора и места и ги е
скрил под пода на къщата си малко преди тя да бъде опожарена.
В същата сграда при проучванията от 2014-2017 г.
бяха намерени част от сребърен обков от църковна
книга, катарама за колан от бял нефрит, както и колективна находка от 26 медни мангъра (малка медна
монета) на султан Баязид Йълдъръм.

ятно за игра. Те са Стефани на 11 г., Габриела
на 10 г. и Виолета на 12
г. Едно от момичетата е
възпитаник на СУ "Свети
Княз Борис I", а другите
две учат в ОУ "Петко Каравелов" в Асеновград.

Младите дами живеят
на улица "Захари Стоянов", точно до ДГ "Надежда". Момичетата не
чакат покана, а при първа възможност излизат,
за да почистят пред дома му. Казват, че го правят, защото ги "дразни"
това, че са се натрупали много окапали листа, които няма кой да събере, а под тях се събира прах и така се замърсява и въздухът. Трите
приятелки предпочитат
да вложат усилия от себе си, за да може средата, в която растат, да бъде поне малко по-чиста. Идеята се родила по
предложение на майката на Стефани, а децата
са я приели и я изпълняват с въодушевление.
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Êúùàòà íà
ßâîðîâ ùå
îñòàíå ìóçåé
Държавата е готова да
отпусне
необходимите
средства за
закупуване на
къщата
на Пейо
Яворов.
Сград а т а
ще бъде собственост на
общината в
София и ще остане музей. Това беше решено, след
като домът на поета беше изваден за публична
продан от съдебен изпълнител. До търг се стигна след неколкократна смяна на собствениците
на сградата и неплатени заеми.
Къщата е използвана за ипотечен инструмент
на кредити. Била е собственост на офшорна компания, после на друго дружество. Финансовата
компания своевременно е прехвърлила задълженията си, ипотеката и имота на частно лице.
Внучката на Яворов Явора Стоилова се надява
собствеността на къщата да бъде прехвърлена на
общината. А надеждата й е вратите на музея да
бъдат винаги отворени.

ÏËÀÑÒÈÊÀ ÍÀ ÎÒÊÐÈÒÎ

След „Рибарят
и златната рибка“
и „Звездоброецът“
вече и най-новата
пластика на скулптора Венелин Божидаров зае мястото си в
галерията от съвременно изкуство на
открито във Варна.
Така, докато морската общественост
събира необходимите средства за реализиране на неговия проект за паметник на моряка, професорът от катедра
„Индустриален дизайн“ на Техническия
университет – Варна,

експериментира за първи път с нов материал –
стомана, и отвори за вар-

ненци и гостите
на града магическия „Портал:
Въздух и вода“
в градинката на
„Севастопол”.
Съавтор на проекта е варненският архитект
Тодор Даскалов.
Пластиката,
чието работно
заглавие беше
„Прибой“, а темата - „Портали“, е сред петте
композиции, победители в конкурса на Община Варна
за съвременна пластика
в градска среда.

„Няма някакви специални пропорции в
тази пластика - чисто
художнически мащаби са постигнати. На
ръка – рисувам, правя, режа, сгъвам, докато ми хареса. Много
бяха проектите, но този избрах. С рязане и
огъване двуизмерната рисунка се превърна в триизмерна пластика“ – разказва скулпторът. „Портал: Въздух
и вода“ е изработена
във Варна от един лист
стомана с дебелина 30
мм. Тежи около 3,5 тона, висока е 3,60 м, в
ширина е близо 3,50 м.

Най-древният град в Европа

Археологически екип търси данни за това кога е създаден най-древният град в Европа – разкритият под селищната
могила в пазарджишкото село
Юнаците.
Главната цел на научните изследвания е да се изясни кога
точно е основано праисторическото селище.
До момента няма категорични данни за това. По време на
разкопките през 2000 г. са проучени горните части на могилата, където има и средновековен некропол и

дължат разкопките в дълбочина на
терена, проучван
от Васил Миков
още през 1939 г.
После този сондаж е изоставен и
в него дълго време почти не е работено. За пръв
път ще се търси
началото на южантична крепост, две селища от же- ната стена, което е извън границите
лязната епоха, 17 селища от ранно- на могилата.
бронзовата епоха. Учените ще проСтраницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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КАТ започна акция "Зима" Òåæêè ñàíêöèè

започва акция „зима” на Пътна полиция.
Тя ще бъде разделена на
три етапa.
През първия ще бъде проверявана изправността на превозните
средства, включително

и на велосипедите.
Във втория етап ще
бъде засилен контролът
за това дали пешеходците спазват правилата на
пътя.
През третия етап
ще бъдат проверява-

ни и автомобилите. От
15 ноември шофьорите са задължени да сложат гуми, подходящи за
зимата, като дълбочината на протектора им не
трябва да е по-малка от
4 мм. Специалистите съветват да проверим гумите си в сервиз, ако те
не са чисто нови.
експерти напомнят да не тръгваме на
дълъг път през зимата без вериги в колата. Трябва да обърнем
особено внимание и
на това дали работят
всички светлини. Добре е при по-студено
време, да запалваме
колата поне 5 минути
преди да потеглим.

Тежки санкции ще бъдат наложени на 19-годишен шофьор от Враца. На кръстовището на ул.
"Околчица" и ул. "Славянска" във врачанския ж.к
"Дъбника", лек автомобил "БМВ", управляван от
19-годишен врачанин, блъснал последователно
два леки автомобила, изчакващи на червен сигнал
на светофарната уредба. Убити и ранени няма, а
причина за катастрофата
е извършване на демонстративна маневра "дрифт" от
водача на БМВто. Шофьорската му книжка
ще бъде отнета за срок от 12
месеца, автомобилът ще бъде спрян от
движение за срок от 3 месеца, а наложената глоба е в размер на 3000 лева. На 16 август трима младежи бяха пометени на
тротоар в Петрич от дрифтиращ шофьор. Единият остана без крак.

Íÿìà ñïèðàíå: Èçìàìíèöè „Êомисар” изëъãа сиëистренêа
ãóøíàõà 65 õèë. ëâ.
Телефонни измамници са прибрали 65 000 лв.
от 71-годишна кърджалийка.
Сумата била предадена на два
пъти. Сигналът за нея е подаден
в полицията два дни по-късно.
Жената разказала, че на мобилния й телефон се обадил
мъж, който се представил за
„инспектор Костов”. Той поискал да предаде пари, за да помогне за задържането на телефонни измамници. Първата сума от 40 000 лв. била изтеглена от банка в Асеновград и предадена
в Пазарджик, а втората - от 25 000 лв. изтеглена в
Пазарджик и предадена там.

"Комисар" е измамил по телефона
72-годишна силистренка, която оставила 12 470 лева под чемшир в Дунавския парк на Силистра.
По класическата схема отначало тя била изнудвана
да даде пари за
лечение на близък, а след това
с нея се свързал мним "комисар", който поискал
съдействие за залавяне на измамниците. Жената изтеглила от банковата си сметка спестяванията си и ги

сложила на уговореното предварително място.
По данни от Областната дирекция
на МВР в Силистра само за 48 часа телефонни измамници са успели да вземат от двама доверчиви силистренци
повече от 20 хиляди лева.
Още две жени - от Петрич и Севлиево са станали жертви на мошениците. 58-годишна севлиевка е била подведена, че помага на полицията при
акция за залавяне на телефонни измамници. Жената дала на непознати за нея лица 2 хиляди лева и златни пръстени.
С 2800 лева пък се е разделила
84-годишна жена от Петрич.

Жестоко убийство от ревност Баща преби сина си

Прокуратурата повдигна три обвинения на Викторио Александров.
26-годишният мъж ще отговаря за
убийството на младата жена, с която е живеел на семейни начала, за
убийството на дъщеря си и за принуда спрямо таксиметровия шофьор,
когото отвлече в
нощта на трагедията.
Вътрешният
министър Младен Маринов коментира, че все
още не е готова експертизата дали Викторио
Александров е бил под
въздействието
на наркотици по
време на престъпленията. Той потвърди обаче за подадената от него
жалба срещу жертвата Дарина Министерска. Викторио Александров ве-

че е преместен в МВР болница.
Родителите му показаха писмо, което твърдят, че е написано от сина им.
То е предадено на полицията. В него
Викторио е написал, че много обича
детето си и че няма да позволи да му
се случи нищо лошо. Тепърва ще се
прави графологична експертиза, от която ще стане ясно
дали убийствата са били предварително планирани.
Пред разследващите той
твърди, че продължава да не
помни за убийствата. Ясно е
обаче, че в деня преди убийството Викторио подава жалба срещу жена си за психически тормоз. Според психиатъра д-р Веселин Герев причината за убийството е ревност.
Само от началото на тази
година 22 жени са били убити от своите бивши или настоящи партньори. От началото на годината три деца са били убити от собствените си бащи.

2-годишно момченце
е било прието в болницата в Петрич с
комоцио и
с травми по
главата и тялото вследствие на побой. Сигналът в полицията е подаден от лекарите в Центъра за спешна медицинска помощ.
Малко по-късно униформените задържали извършителят на побоя - 21-годишния баща на момченцето Симеон М. Пред полицаите обаче майката
на пребитото дете, която живее на семейни начала
с бащата, заявила, че тя е ударила детето, защото
много се "лигавело". При удара обаче то паднало и му прилошало, затова го завели на преглед.
Полицейски служители на РПУ-Петрич продължават работа по изясняване на фактите и обстоятелствата по случая. Алармирани са и социалните служби.

Çадърæаõа роми заради êатастроôа
Задържани са двама роми,
които станаха съпричастни
към тежката катастрофа, при
която загинаха 22-годишният Цанко Павлов и приятелката му 23-годишната Виктория
Гьонева от Казанлък.
Инцидентът стана на пътя
Казанлък - Тулово. Виктория
и Цанко пътували с лек автомобил към Стара Загора. Свидетели твърдяха за две каруци на пътя, които били нео-

бозначени, което
още тогава бе потвърдено и от
директора на
Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Шофьорът на автомобила
със загиналите, за да избегне

удар с тях, влязъл в насрещното и се завъртял перпендикулярно, където бил пометен

от движещ се насрещно "Мерцедес". Загинали са всички в
колите. Едната от каруците е
била състезателна.
Каруците са били подготвяни за нерегламентирано състезание в неделя на пътя Казанлък - Черганово.
През изминалите дни в опит
да спрат провеждането и задържат организатори на нелегална гонка с каруци пострадаха 6-има полицаи.

7.XI. - 13.XI.2018 г.

ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ
аресТанТ изБЯга
оТ Болница
арестант, доведен за
преглед от полицейски
патрул, скочи през прозорец на спешното отделение на болницата
в Благоевград и избяга. Двама полицаи довели 18-годишния младеж, за да бъде прегледан от лекар и след това задържан в ареста.
Докато бил в отделението обаче, арестантът скочил от два метра височина. избягал
е с белезниците, а полицаите са направили опит да го пресрещнат, но
не са успели да го заловят. Тече акция по издирването му.
МоМЧе заБи
ХиМикалка В
лицеТо на съУЧеник
16-годишен възпитаник на столично училище е транспортиран
в болница, след като
него съученик му забил химикалка в лицето. Двама 16-годишни ученици се скарали, след което последвал ударът. Пострадалото момче е закарано
в болнично заведение.
Уведомени са родителите на двамата.
Палеж ВъВ ВиДин
апартамент и автомобил, паркиран пред
същия блок, горяха
едновременно във Видин. По първоначална
информация колата е
собственост на граничен полицай, а апартаментът е на служителка в административния съд. разследващи
предполагат, че престъпниците са объркали жилищата, тъй като
апартаментът, в който
живеел служителят на
"гранична полиция", се
намира на същото място, но един етаж над
опожарения. При инцидента няма пострадали.
ЧоВек изЧезна
В роДоПиТе
62-годишен мъж от
девинското село Борино бе обявен за
издирване. Джамал
Юсмен Мустафа бе в
неизвестност от 22
октомври. Впоследствие е намерен трупът му. следствието
изяснява причините
за смъртта.
В рамките на месец
това е трети изчезнал
възрастен човек, а от
лятото четвърти в смолянско.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА

7.XI. - 13.XI.2018 г.

Прозорец към света

Куала Лумпур ãðàäúò íà íåáîñòúðãà÷èòå
Пристигайки в Куала Лумпур, очаквах
да видя страна подобна на Индонезия.
Все пак малайците говорят на език изключително близък до индонезийския
и споделят една и съща религия. Малайският полуостров е само на стотина километра от Суматра, а султанатите Саба
и Саравак на хиляди километри граничат
с Калимантан – индонезийската част на
остров Борнео. Малайците са най-голямата част от 20-милионното население
на страната. Освен
тях тук са разселени няколко
милиона китайци по
собствена воля
и милион индийци според
повелите на
Албиона.
Английският е
език,
разпространен
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историята на малайската полиция. Безкрайни са парковете на столицата, поместили градини с орхидеи, хибискус,
пеперуди и птици, между китни езера,
до които се стига по лъскави, чисти алеи,
криволичещи между грижливо подрязани дръвчета. Всичко това си е една прекрасна реклама на страната, която струва милиони и новините почти всеки ден
започваха с досадни съобщения за рушвети и финансови скандали… но поне в
Куала Лумпур корупцията бе родила нещо красиво и приятно за окото.
Малайзия е страна със сравнително
кратка история. Името й се споменава
за пръв път по китайските хроники и въпреки будизма от
тези времена за нея
почти липсват
други

писм е ни документи. Търговията просФо
нт
навсяперира съани
те
къде, но хощо с инвц
ент
рата като цяло не са
дийци и араъра
особено бъбриви и излъчби, впоследна
гра
ват едно хладно достойнство, нествие странада
типично за страните до Екватора. “Хета се ислямизилоу, мистър” викат единствено децата по
ра и първият маселата, а градските им връстници с коси лайски
султанат, създаден
и дънки в модерни цветове не се отде- от преселници от Ява и Аче през
лят от мобифоните си. Куала Лумпур ме ранния 15 век, просъществува в град Мепосрещна с проливен дъжд, нивото на лака до идването на португалците през
реките Гомбак и Кланг, които се сливат 1511. Безпомощен, султанът се отдръпва
в столицата, само за няколко дни се вдикъм сегашните провинции Джохор и
гна почти с 2 метра, а тинестият цвят на
Паханг, но само след стотина години
водите им оправда името на града
португалците също са безпомощ– “мътно събиране на реки”.
ни срещу холандците, които след
Градът сякаш е строен
още стотина години отстъпват
на десетки нива. Две
територията на англичаните.
модерни линии
На остров Пенанг през 1780
на метрото
г. се подписва договор (за
го пресисътрудничество и взачат
имопомощ) между Алпод
биона и местния сули
тан. Има години, в
над
които износът на
земята
опиум само от
заедно с
Бомбaй заприогромниходява повете широче в кралскаки магистрата хазна от
ли и влаковеекспорте заедно с мотите на
норейла, вдигнат
всична колони и пълк и
зящ като змия между
в е “
небостъргачи и лъскаликоас
н
о
ви супермаркети, а нябритантр
Пе
„
къде в ниското почти се
ски
пристании
ац
зн
скриват старите колониалща заедно, така че
ли
б
е
ни сгради на султан Абдул
на
англичаните
е нужт
ли
Самад, красивата полузабрана опорна точка между Инку
вена гара и джамията Джамек.
дия и Китай. Един от параграДва исполина доминират пейзафите на споразумението от Пенанг
фиксира неограничената им търговия
жа и това са телевизионната кула
с опиум, а в замяна кореняците са приМенара (минаре или изгледна точка)
и небостъргачите на Петронас, които с знати за полупълноправни поданици на
години бяха най-високите в света като кралството. В трите последни години от
символ на една галопираща икономи- Втората световна война пореден окупака. Явно всичко в Малайзия трябва да е тор е японската армия – след дълъг и
“най”, така че в центъра на града на пло- бърз щурм през джунглата тя се появящад Мердека (независимост) е и най-ви- ва на вратите на Сингапур, а англичасокият пилон на света, където от 1957 г. ните се оказват подготвени само да изгордо се вее малайското знаме. Десетки горят мостовете си… и да избягат. Но
са и музеите в Куала Лумпур, в повечето японският лозунг – “Азия на азиатците”
от тях липсват уникални експонати, но – не бива разбран от малайците, а и окувсички са построени майсторски, с мно- пацията свършва малко след бомбите в
го вкус и изящни детайли, даващи добра Хирошима и Нагасаки. Създава се обепредстава за етносите на страната, фло- динена малайска федерация (подчинена на короната).
ра, фауна, оръжия, мореплаване… или
Юри ВароШаноВ

Роден край
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обиЧаи и обРЕДи

Àðõàíãåëîâäåí
8 ноември
На тази дата се отбелязва големият християнски празник Събор
на свети Архангел Михаил, наричан още Архангеловден,Свети
Рангел, Араламбо.
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 подялбата на света Господ поверил на св.
Архангел душите на мъртвите. Той е
справедлив и милостив, но и неумолим
изпълнител на Божията воля и се спуска при всеки, когато настъпи часът му.
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. На деня

се коли курбан за светеца. Стопанките изпичат специални обредни хлябове. Подрежда се тържествена трапеза,
която се освещава. Почитането на Архангел Михаил като господар на отвъдния свят и на мъртвите предопределя
и съблюдаването на една от най-големите задушници през годината – Архангеловата, която е в събота преди
Архангеловден.
имен ден празнуват: ангел, ангелина, михаил, михаела, мила, милена, Рангел, Рафаил, Гаврил, Серафим,
Райко, Рая, Радко, Райна, Радослав,
Рада, Емил, Пламен, огнян, милко.

иЗЧЕЗваЩитЕ СЕла

Родното място на видин
Даскалов си отива

Видин Даскалов, неповторимият български оперетен артист и
певец, беше надарен от
природата с огромен талант. Една от емблемите
на Музикалния театър
„Ст. Македонски”.
Роден е на
8.3.1929 г.
в с. Горна
Козница,
Кюстендилско.
Родното
му село е
разположено в полите на Конявската планина. Било е населено от древни времена. През Средновековието е било във
владенията на Самуиловия род. По време
на османското владичество тук действа роденият тук куриер на В.
Левски – Димитър Христов Кознички, участвал в подготовката на
Априлското въстание.
След Освобождението

в селото идват бежанци
от Македония и през
средата на 20 век то наброява 1600 жители.
Полагат се големи
грижи за неговото благоустрояване и културно развитие. Построена
е първата валцова мелница с подкрепата на
един от ръководителите на БЗНС - Ал. Димитров. Изгражда се водоснабдителната система и се електрифицира.
Посещавано е от Райко Даскалов и Ал. Стамболийски, от цар Борис
Трети. В годините на антифашистката съпротива горнокозичани вземат дейно участие в борбата като ятаци и партизани. Един от най-из-

вестните е Георги Соколов – Орела, командир
на чета.
След победата на 9
септември 1944 г. селото коренно се преобрази. В годините на социализма оттук излязоха
много лекари, агрономи, учители, офицери,
инженери и други специалисти за народното
стопанство. Тук Видин
Даскалов прави първите си стъпки към блес-

тящата си кариера. В селото са родени още Йордан Топлодолски, заслужил майстор на спорта
по автомобилизъм и мотоциклетизъм, известният художник Марин
Гогев и популярната артистка Латинка Петрова.
Така наречената българска „демокрация”
донесе горчиви плодове. Богатото земеделско стопанство беше
ликвидирано и разграбено. Училището отдавна е затворено. Читалището е полумъртва зона.
За 30 години селските
кметове решават повече личните си проблеми,
отколкото тези на съселяните си. Управниците
от Бобовдолската община също
не правят почти нищо
за подобряв а н е
живота
на хората.
Сега
в селото живеят около
50-60 възрастни. Снабдяването с най-необходимите продукти е трудно и проблемно. Съдбата и бъдещето на Горна Козница са тревожни.
Ще допуснем ли ние,
потомците на велики
българи, това да се случи? Времето няма да ни
чака!
александър ТиМеВ,
с. горна козница,
обл. кюстендил
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XXIII национален фестивал „Листопад на спомените”, Варна - 2018
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Женска певческа група „Шарена китка”,
комплекс „меден рудник“, бургас

Е

два ли първопроходците на този
фестивал са избрали случайно октомври за
провеждането му. Тогава
вече стопаните са попривършили градинската и
полската работа и могат
изцяло да се отдадат на
своята любов към пеенето. И през всичките години той събира хиляди
самодейци във Варна
именно през този есенен
месец. Трябва човек да
вникне по-дълбоко в организацията на подобни
културни празници, за да
разбере, че това не е никак леко занимание. Колко ли безсънни нощи са
прекарали Геновева Михова, Димо Димов, Стефка Делина, Катя Дамянова, Данка Стоянова,
Стоянка Христова, докато дочакат да видят плодовете на своя многомесечен труд? А 23-ото издание на фестивала показа, че той не е бил напразен. Хубаво е, че когато някой от организаторите си отиде от този

дожествената самодейност в пенсионерските
клубове, който се провежда всяка година през
ноември, от догодина ще
се влее в „Листопада на
спомените” във Варна.
И тази година задругата на майсторите от
София не пропусна възможността в дните на
фестивала да покаже
своите прекрасни произведения и мнозина от
участниците и публиката
си взеха по някой предмет за спомен.
Стана традиция точно
по време на национал-

За отбелязване е, че
тази година за първи път
в този грандиозен преглед се включиха 35 колектива от всички краища на родината. За публиката и журито това бе
приятна изненада, защото те носеха нещо ново и
в песни, и в облекло. Не
е тайна, че има състави,
които не пропускат да
участват през всичките
тези години на съществуването му. Навярно и
новоприобщилите се ще
разберат, че ненапразно
са се включили в надпреварата и със сигурност

свят, веднага се намират
други да го заместят, за
да не угасне онова, което
бе запалено преди четвърт век.
С всяка изминала година фестивалът набира
скорост,
привлича все
повече самодейци пенсионери, за да
се превърне в
най-мащабното
културГрупа за стари градски песни „Детелина”, търговище
но събитие за Варна. И както лич- ния преглед да се поя- ще очакват с нетърпение
но кметът Иван Портних ви и стихосбирката „Лис- следващото му издание.
го определи - в гордост- топад на спомените” със
И на тазгодишния
та на морската столица. В стихове на участници преглед на художестветова се убедиха и ръко- от цялата страна. Тя бе ната самодейност сред
водителите на СП-2004 представена на специал- пенсионерите прозвуот столицата. Неслучай- на сбирка на поетите. А чаха нови песни от извоно от София пристигна член на поетичното жу- ра, който се оказа неиззам.-председателят на ри пък връчи специал- черпаем. Видяхме и ноНС на СП-2004 Стефан ните грамоти на вестник ви народни обичаи, неГруев, за да обяви, че со- „Пенсионери” на отличе- показвани през другите
фийският преглед на ху- ните автори.
години. Нямаше колек-

Отлично представяне

Битова група при Пк
„Дълголетие”, с. Прилеп,
общ. сунгурларе, обл. Бургас, участва и се представи отлично на XXIII национален фестивал „листопад на спомените – Варна
2018” на 20 октомври. групата представи прилепския обичай „Припяване на
паламарки”. Благодарим
за добрата организация на
организационния комитет
на фестивала.
еленка желЯзкоВа

Çëàòíèòå íè ïåñíè

Още отекват в сърцата ни вълнуващите песни от VІІІ национален
фестивал ”Сребро в косите, песни
в душите край морето на Бургас”.
Във фестивала участие взеха и
песенните състави при ПК „Филип
Тотю”, Горна Оряховица. Нежно се
лееше в залата музиката на смесения ни хор с ръководител Мария
Стоянова.
Публиката запя заедно с групата
за руски песни „Золотое кольцо” с
ръководител Стефан Бочуков. Бурни аплодисменти получи и квартет „Три +1” за стари градски песни
с ръководител Никола Цанев. Отличи се и дамската вокална група „Пей,
сърце” с ръководител Димитринка
Цанева.
Мъжката вокална група с ръководител Георги Димитров при клуб №1
също грабна вниманието на зрителите. Всичките ни състави се завър-

наха от Бургас с купи, грамоти и лични подаръци.
Браво на нашите самодейци!
Благодарни сме и на организаторите на фестивала, които ни дават
възможност да се изявим, да доставим радост на публиката и да съхраним красивите български песни!
Ваня коЙЧеВа,
горна оряховица

тив, състав, група, които да не бяха посрещнати с овации от публиката. Дали това ще са
популярните „Чемерика” от Варна, „Хризантеми” от град Игнатиево,
Варненско, „Тракийка” от Белослав, „Детелини” от село Ветрино,
„Добруджанка” от Добрич, „Авлига” от Шумен, „Дунавски звуци”
от Никопол или по-непознатите „Славянка” от
с. Петрово, Благоевградско, „Пролетно настроение” от с. Коритен, Добричко, и „Хан Аспарух”
от Шумен, те напълниха душите и сърцата на
тези, които изпълваха през
трите дни Двореца на културата и спорта,
възползвайки
се от свободния вход, за да
се доближат до
хубавата песен,
до прекрасните
мелодии. Обикновено се пропуска да
се пише за съпровождащите колективите музиканти. Те буквално бяха
виртуози - и изпълнителите на акордеон, и тези на гайда, кавал, китара или гъдулка. Трудно е
да се отличат кои от тях
са по-по-най.
На сцената се появиха и такива индивидуал-

ни изпълнители, че трудно бе да не ги сравниш с
най-изявените наши певци. А те не бяха малко.
И както при всеки
празник от този род,
той има и край. А краят
бе галаконцерт на отличените състави и певци
пред многобройна публика. Членовете на журито имаха честта да зарадват най-добрите със сребърните листове – големи и малки, с дипломите
за първа, втора и трета
награда.
Всички, участвали в
този грандиозен парад
на духовността, даваха
тържествени обещания,
че ще очакват с нетърпение отново следващата
година да бъдат част от
24-ото издание на „Листопад на спомените”.
Навярно организаторите на фестивала ще поотдъхнат няколко дни и
ще се захванат с нови сили да подготвят и следващия. А това не става за
дни, а са нужни месеци.
Пишещият тези редове изказва лична благодарност към варненските организатори, които с вниманието, което му засвидетелстваха, позволиха той с успех
да изпълни поръченията
на ръководството на в.
„Пенсионери”.
цветан илиеВ, наш
специален пратеник

ÍÀ "ÐÅÒÐÎ ÊÀÔÅ" Â ØÓÌÅÍ
Обичайните на пръв
поглед всекидневни
посещения на пенсионерските клубове за
„по кафе“ в действителност са нещо много повече. Те са повод да излезеш навън, да се видиш с познати и приятели, да споделиш тревоги, грижи
и радостни поводи.
Иначе казано, това е
мястото за
голяма част
от пенсионерите в
България да
се справят
с най-големия
проблем на остаряването
– самотата.
Идеята за организаирането на „ретро кафе“ идва от Таня Нанкова, дългогодишен член
на клуба. Тя старателно подбира и осугурява необходимия реквизит – масички, плетени
покривки, медни мелничка за кафе, джезве и
чашки. С огромно удоволствие я подкрепят
и се включват по-дейните членове на клуба.

Всяка една от тях подбира дрехи, шал, капела, аксесоари, по възможност по-близки до
онези, носени през
първата половина на
XX век. Грижливо подготвеният сценарий запознава присъстващите над 55 души, члено-

ве на клуба, с различни
легенди и исторически
данни за кафето и кафенетата. Неслучайно се
набляга на факта, че
Шумен е градът, където врати отваря второто кафене в Османската империя. Разбира се,
жените превръщат пиенето на кафе в свое
ежедневие доста покъсно, само по домовете, и то в града. Така и

атмосферата на гостуването на кафе в един
градски дом е пресъздадена в клуба. Не се
пропускат обичайните разговори, рецитиране на стихове, пеене,
разменяне на рецепти
и черпене със сладко. В
допълнение се разказват и анекдоти. За всеки
присъстващ
освен обичайната чаша кафе има
и специално
приготвени
за събитието
печени ябълки и сладко.
Ентусиазмът, с който се подготвят и извършват дейностите в
клуба, показва, че те са
много повече от ежедневие. Те са начин на
живот, в чиято основа
са залегнали ценности,
неизменно свързани с
българските традиции
и култура.
гл. ас. д-р ивелина
ефТиМоВа, етнолог,
ШУ „епископ
константин Преславски“
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Свободата има цена
От стр. 1
Според мен причините
все по-малко да обръщаме внимание на тази дата
са повече, а и по-дълбоки.
Повечето хора от моето
поколение добре си спомнят онзи ноемврийски ден
на 1989 г. като ден на чудесата – още на обед в много популярното тогава
„Яйце“ на университета започна да се предава от уста
на уста вестта за свалянето
на Тодор Живков от власт.
Първите ни чувства бяха
поделени между радостта, надеждата, но и
неверието, че това
е възможно. Действително
Живков
беше останал толкова дълго
на власт,
че вече
ни изглеждаше вечен и несменяем –
моето поколение не беше живяло
при друг български лидер.
А след като вечерта новината се потвърди и официално, водеща стана надеждата. Надеждата, че оттук
нататък ни очаква свободата да правим каквото искаме, да пътуваме навсякъ-

де по света, да изразяваме
свободно мнението си, да
се радваме на пълни магазини с хубави стоки – като
на Запад.
Какво стана с тези надежди отпреди повече от
четвърт век? Ами това, че
повечето от тях се сбъднаха. Значи би трябвало да
сме доволни, а всяка година да отбелязваме 10
ноември като щастливото начало. Но не е така. И,
разбира се, основният въпрос е защо.
Мога да припомня по-

говорката за опасностите, които крие сбъдването на мечтите, но тя не ми
се вижда достатъчна, за да
се обясни голямото разочарование на мнозинството българи от станалото
през последните десетилетия. Моето обяснение

е, че преди тридесет години бяхме толкова недоволни от битието си и така мечтаехме за промяна,
че не си давахме сметка,
че свободата има цена. А
се оказа, че има, и при това твърде висока.
Защото: да, вече можем
да правим каквото си искаме, но без да сме сигурни,
че няма да си загубим работата, тъй като пазарната
икономика доведе и до деиндустриализация. Да, можем да пътуваме навсякъде по света, но само ако
имаме
средства,
за да си
го позволим, или
ако сме
принудени да го
направим, за да
намерим
липсващата ни
у нас работа и
да изхраним себе си или
семейството си, останало
в България. Да, можем да
изразяваме свободно мнението си, но най-вече в социалните мрежи и без от
това да последва каквото
и да било. Да, магазините са пълни с най-различни лъскави стоки, пълни

са къщите и гардеробите
ни с всякакви вещи, но това не ни прави по-щастливи. Със сигурност описаната картина не се отнася до
всички, но за много българи, които днес правят
нерадостна равносметка
на промените, настъпили
след 10 ноември 1989 г.
А иначе има и доволни. Например тези, които получиха свободата да
приватизират държавната собственост и бързо да
се превърнат в новобогаташи и „бизнес елит“. Но
дори и при тях днес могат да демонстрират високото си самочувствие само онези, които са живи,
сиреч не са станали жертва на безмилостната битка за преразпределение.
Доволни са и много младежи, които се възползваха от свободния достъп до
информация, от свободата
да пътуват, за да се учат
и реализират в чужбина.

Руският цар Борис Годунов е с български произход

Според руския академик Рахилов дворяните Годунови произхождат от рода на българския
княз Чита. Той имал син Зерно,
наречен така, защото посял семената на своя род на ново място, а именно като се заселил в
Московска Русия. Един от неговите наследници е наречен Годун (Справедлив). Бил е на царска служба като съдия и понеже
много добре се справял с делата, е бил награден с имение и е
станал дворянин. От този род е
и Борис. По времето на цар Иван
Грозни е бил ковчежник, а при
наследника му Фьодор става болярин. Когато Фьодор умира на
21 февруари 1598 г., Земският събор избира Борис Годунов за цар
на Русия. Според съвременниците му той се стараел да изкорени престъпността. Същевременно бил милостив и се грижел за
бедните.
Борис Годунов създава от татари (тогава така са наричали
българите след присъединяването на Казанското ханство от
Иван Грозни към Русия) дневни
и нощни патрули в селищата и по
пътищата. Царят ги облича, въоръжава, дава им добра заплата,
а населението ги храни. Освен
това за всеки заловен или ликвидиран разбойник царят давал
по рубла и още една получавали
от губернската управа. Стражниците се оказали много ловки при
залавянето на разбойниците. Повечето били на коне и много бързо се озовавали на мястото, къде-

то разбойници се опитвали да извършат престъпления. Освен това от
50 м хвърляли арканите си (български ласа), с
които впримчвали разбойниците. Царските
съдии ги осъждали на
доживотна каторга. Така само за 2 г. престъпността в Русия е почти
ликвидирана. От 2000
стражници остават само сто, а другите Борис
Годунов ги включва във
войската си.
Другата грижа на цар
Борис Годунов са бедните и инвалидите. На
него не му харесва, че те
живеят главно от подаяния, които просят пред
черквите и по улиците.
Затова за тях създава
работни групи, които да чистят
селищата. При изгрев слънце събират изхвърления през нощта
боклук и с платформите го изкарват на определени места извън селищата. Там други вече са
запалили огньове за изгаряне на
докарания боклук. За тази работа включените в групите получават храна 3 пъти на ден за тях
и за семействата им, а един път
годишно им дават дрехи и обувки. Тези социални дейности на
Борис Годунов са малко известни дори на историците. По негово време се поставят основите на градовете Самара, Саратов,
Астрахан, Курск, Воронеж и дру-

ги. Той утвърждава излаза на Русия на Балтийско море и прави
пробив към Черно море. Първи
установява контакти с държави
от Източна и Западна Европа,
като се разменят дипломатически мисии.
Цар Борис Годунов умира на
23 април 1605 г. Съвременните руски историци го определят
като „велик създател на руската
държава“, а академик Рахилов
допълва за него, че е „най-яркият представител на българите в съграждането и развитието на руската държава“.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история

Сред спечелилите от прехода трябва да поставим
и повечето политици, оформили немногобройния,
но влиятелен и задоволен
политически елит. А може
би най-доволни са местните феодали, превърнали се
в пълновластни господари
на живота в малките обеднели общности – техните
безчинства от време на
време се появяват на повърхността при някой корупционен или криминален скандал.
Е, след като има и толкова доволни от прехода, защо през последните години, а и днес годишнината
от 10 ноември не се отбелязва тържествено?
Моят отговор е: защото
вече няма кой да припознае това наследство като
свое. В първите години на
промените около всеки 10
ноември започваше надпревара кой има по-големи заслуги за свалянето на
Живков и приемането на
демокрацията. От едната
страна бяха социалистите, бивши комунисти, които се гордееха, че са свалили Живков и са отворили пътя към свободата. От
другата страна бяха активистите на СДС, сред които преобладаваха дисидентите при социализма.
Те твърдяха, че 10 ноември е техен празник, защото те са носители на демокрацията и борци за пазарна икономика – един термин, зад който в първите
години не се разпознаваше капитализмът.
Така в спорове беше отбелязана петгодишнината и десетгодишнината от
10 ноември. После обаче
участниците в събитията
около 10 ноември изчезнаха от политиката, някои
и от живота. И 10 ноември
осиротя – все по-малко политици искаха да ги свързват с видимите проблеми,
предизвикани от промените – изчезнали пазари,
довели до закриване на
много предприятия, нарастваща безработица, сриваща се социална система,
нарастваща бедност и т. н.
Затова и годишнината от
„избухването на демокрацията“ се превърна в неудобна дата за празнуване,
а дори и за отбелязване.
Последният опит датата 10 ноември да се отбележи тържествено беше
през 2014 г., когато под
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егидата на тогавашния
президент Росен Плевнелиев бяха организирани поредица конференции, чествания, събития,
придружени от социологическо проучване за нагласите на българите четвърт век след новото начало. Оставям настрана, че
с основание тези чествания бяха подигравателно
сравнени с четвъртвековния юбилей от 9 септември 1944 г., организиран
през 1969 г. под лозунга
„25 години свобода“.
Истинският проблем тогава се оказаха социологическите резултати, защото
те съвсем не потвърдиха
тезата за свободата, получена след 10 ноември 1989
г. Младите хора, родени и
отрасли в България след
1989 г., се оказаха сред
най-големите критици на
демокрацията в България
и още нещо неочаквано –
оцениха високо социалните условия при социализма. С други думи, вместо
тържество се получи конфуз – елитите празнуваха,
а масите недоволстваха от
живота си. Е, оттогава нататък датата 10 ноември се
превърна от обществена в
чисто историческа. И днес
се използва не толкова за
да се припомнят славните
действия на онези, които
преди 29 години свалиха
Живков и започнаха промените, а за многобройните грешки и престъпления
след това.
Затова днес много хора започнаха да си задават въпроса дали тогава тръгнахме по правилния път. И става все
по-трудно на други като мен да продължават
да твърдят, че посоката
беше правилна и че проблемът не е в стремежа
към демокрация. Ще припомня, че лозунгът, който скандирахме на първата масова демонстрация
от 3 ноември 1989 г. във
все още Живкова България, беше „Демокрация!“.
Днешният ни проблем не
е в демокрацията, а в реализацията. Затова имаме
пълното основание отново да скандираме „Демокрация!“. Въпросът е дали
има кой да ни чуе и да ни
последва. Дали вярата в
демокрацията не се е изчерпала заради замяната й с олигархия и деребейство.

Страницата подготви Цветан Илиев
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Домашен

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ

За подсилване
и укрепване на бъбреците
и пикочния мехур

листа на малина. 2
препълнени ч. л. наситнени сухи листа се запарват в 250 мл
вряла вода за 5 минути. Течността се
прецежда.
Пие се
по 2-3
ч. ч.

горски
ягоди.
И з яждането на
тези пресни плодове
е изключително
полезно за бъбреците.
Дневната доза е 100–200 г.
 сок от черни боровинки. Пиенето на сок от черна
боровинка възпрепятства инфекциите на пикочопроводните пътища.
Дневната доза е 1 к. ч. Успешна профилактика за инфекции
на пикочопроводните пътища.

 Тиквено семе. Редовната консумация стимулира уринирането и укрепва мускулатурата на мехура. Дневната доза
е 3-5 пъти по 5–10 семки.
При пясък и камъни в бъбреците и мехура се използват
билки с диуретично действие, които улесняват изхвърлянето на конкрементите при
неостри възпаления
 Пача трева. Приготвя
се запарка от изсушени стрити стръкове от билката. 2 с. л.
билка киснат 5 минути в 300 мл
вряла вода, прецежда се и се
пие запарката. Дневната доза
е 2 пъти по 1 ч. ч.
 Полски хвощ. 2 с. л. надробени сухи стръкове киснат
в 1 ч. ч. вряла вода до
утаяване и до охлаждане.
Дневната доза е
4 пъти
по четвърт
чаена
чаша.

Брош
в смес.
40 г корени от брош
и по 20 г сухи
шипки, листа от
бреза и хвойнови плодчета се смесват. 1 ч. л. от сместа кисне 10 часа в 200 мл студена вода.
Отварата се оставя да поври
5 минути.
Много е ефикасна при фосфатни камъни и за разтваряне на пясък и малки камъчета
в бъбреците.
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ЯПОНСКА МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ ПОМАГА
ПРИ ДИСКОПАТИИ

Установено е, че повече от 90% от мата се пристрадащите от дискова болест могат ус- лагат и допешно да се лекуват консервативно. Над пълнителни
100 вида специални омесващи и разтри- х и д р о м а ващи техники на специалния японска ма- сажни просаж на проф. М. Сайонджи освобожда- цедури с използват безболезнено ставните блокажи по ването на лековити сопротежение на целия гръбначен стълб, ли от Мъртво море и ароматерапевтичкакто и прищипни масла.
аните нервни ко- 26 ГОДИНИ “БИО еНеРГО СПеКТЪР”
Използваните
ренчета. Вече 26
арома- и олицентър за
Възстановителен
години в ценгопродукти
масажи
сПа център
Тър за Масаимат допълнисофия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
жи “Био енертелен оздравяул. “ст. заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
го сПекТър” таващ ефект. Комблизо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
зи безлекарствеплексната терател. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
на терапия помапия съкращава и
0896/691827
0889/628691
га на хора, стравремето за възизключителен ефект при:
дащи от гръбначстановяване на
гонартроза, дископатии, дискови хернии,
ни и тазови про- Коксартроза,
организма, като
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
блеми, болки в
успоредно реглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
главата, раменегулира естестплексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
те, врата и крайвения му енерниците, някои заболявания на нервната гиен баланс.
система и обмяната на веществата. МануНе бива да се забравя, че дископатиалните масажи засилват кръвообраще- ята може да възникне изведнъж - при
нието не само в засегнатите участъци, а рязка промяна на положението на горв цялото тяло, като подобрява мускул- ната част на тялото (завъртане, изпрания трофик и статиката на гръбначния вяне, навеждане), при вдигане на тестълб. Нещо повече - чрез паралелното жести, след прекарани травми и злоприлагане на аурикулотерапия, зоноте- полуки, от наднормено тегло, статична
рапия, акупресура, подходяща физиоте- неправилна стойка на работа и покой.
рапия и оздравителна японска гимнасДисковите болести трябва да се летика се лекуват последствията от възпа- куват навреме, предупреждават специлението и травмираните структури, мус- алистите, тъй като всяко едно забавяне
кулния спазъм около гръбнака, скова- може да доведе до по-сериозни заболяността и болката. Нещо повече- във Въз- вания, като дискови хернии и частични
сТаноВиТелниЯ сПа ценТър на фир- парези на долните крайници.

ДИАбЕТЪТ - най-бързо
прогресиращата болест
Никак не е случайно, че
по данни на Международната диабетна федерация
диабетът е едно от найбързо прогресиращите
заболявания в света. Специалистите прогнозират,
че в близките години то
ще стане истинска пандемия. Това никак не е случайно, защото диабетът се
свързва с влошеното качество на живот – недобрите хранителни навици,
лошата двигателна активност, постоянното излагане на стресови фактори –
всичко това е част от ежедневието ни.
Често диабетът е съпроводен с усложнения,
които се дължат на високите нива на кръвната захар. Най-общо те се отразяват върху малките и големите кръвоносни съдове. Усложненията при
малките кръвоносни съдове се изразяват в нарушения във функционирането на очите, бъбреците
и нервната система, а тези
при големите кръвоносни
съдове водят до заболявания в сърдечно-съдовата
система, мозъка и долните крайници.
Добрият контрол на
нивата на кръвната за-

хар, както и на нивата на
кръвното налягане и триглицеридите могат да бъдат предпазна мярка срещу появата на усложнения. Здравословният начин на живот, включващ
добър хранителен режим
и движение, е ключов фактор.
Диабефор глюко е натурален продукт, съдържащ патентован екстракт
Silbinol от дървото Птерокарпус и Хром от обогатени дрожди. Той допринася за поддържането на
нормална концентрация
на глюкоза в кръвта и за
нормалния метаболизъм
на хранителните вещества в организма. Екстрактът Silbinol подпомага
нормалните нива на холестерола и триглицеридите. Със своите специфични действия, той повлиява чувствителността
на рецепторите към инсулина в самите клетки,
като по този начин осигурява по-добро усвояване
на глюкозата от кръвта в
клетката и следователно
намаляване на кръвната
захар. Освен това благоприятства поддържането
на нормално тегло.
Диабефор Протект е

комбинация от шест натурални съставки, които
допринасят за защита на
организма от усложнения, свързани с нарушени нива на кръвната захар. Гроздовото семе подпомага нормалното фунциониране на сърдечносъдовата система. Екстрактът от Центела благоприятства дейността на периферната нервна система
и малките кръвоносни
съдове. Леспедезата поддържа бъбреците и тяхната дейност. Натуралният витамин Е допринася
за защита на клетките от
оксидативен стрес, а хромът за поддържането на
нормална концентрация
на глюкоза в кръвта. Цинкът подпомага нормалното зрение, състоянието на
кожата и нормалната фунция на имунната система.
ДиабеФор Глюко и ДиабеФор Протект са част от
серията Ботаник. Те не съдържат животински продукти, оцветители и консерванти. Могат да се приемат дълго време, без да
притежават странични
ефекти. Можете да ги намерите в аптеките и без
рецепта или онлайн на
www.botanic.cc.

Преди време проф.
мермерски си купи
акупунктурен апликатор.Не минаха няколко седмици и той
лично ми се обади и
каза: "апликаторът
помага, убедих се лично. искам да те поканя в моето телевизионно предаване, за да
го покажем на повече
хора. Наистина няма
дом, в който да не е
необходим."
благодаря за оценката, г-н професоре.
За мене тя е много важна!
Павел златанов

обЕЗболяваЩ
акУПУНктУРЕН
аПликатоР
за Всеки ДоМ

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

ц
19,9 ена
8л
В.
мускулите и нервите.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com
ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.
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ÇÀ Î×ÈÒÅ
Плюс“ всеки ден по 1 капсула.
И сега да се похваля, перде нямам, не нося очила, чета си програмата без очила. Имам две дъщери и трима внуци. Те нали с
компютри работят, сега и те пият „Лутеин Комплекс Плюс“ и са
много доволни. И аз съм много
доволна!“

катарактата
води до слепота

веска Стоянова,
велинград
„Аз съм на 80 години и от десет
години пия непрекъснато „Лутеин
Комплекс Плюс“. Започнах, когато докторът ми откри зачатъци на
перде и много се уплаших. Той ми
каза да пия тоя „Лутеин Комплекс
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Катарактата е една от основните причини за нарушения в
зрението и слепотата при повъзрастните хора. Заболяването причинява увеличаване
плътността на лещата на окото,
а оттам намаляване на нейната
прозрачност. Ако сте над 55 г.,
пушите или страдате от диабет,
а също и ако сте жена, рискът
от развитие на катаракта значително се увеличава. Редица проучвания установяват необходимостта
от високо съдържание на лутеин
в очната леща за предотвратяване появата на катаракта.

ВЗЕМЕТЕ ПОДАРЪК КЪМ ВСЯКА
ОПАКОВКА ЛУТЕИН КОМПЛЕКС
- МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ОЧИЛА.

Дълголетие

намалява риска от
дихателни проблеми

Специалисти твърдят, че профилактичното прилагане на Ехинацея може да намали риска от ринит с 58%, а нейното прилагане по време на заболяване намалява два пъти продължителността му.
Американски фармацевти заявяват, че Ехинацеята не само повишава имунитета, но и в
съчетание с витамин С
е способна да намали
риска от заболяване от
хрема с 86%. Освен това е известно, че растението действа положително при кашлица и главоболие.
Ехинацеята влияе
благоприятно и
върху трудно лечими със съвременните конвенционални средства хронични
бронхити, синузити и много други вирусни заболявания.
Днешната медицина признава Ехинацеята
за мощен имуностимулатор и
ефективно средство срещу вирусни и бактериални заболявания. Екстракти от Ехинацея оказват противовъзпалително и епителотонично-регенеративно
действие, като ускоряват зарастването на рани, изгаряния и други
кожни увреждания. Това
се обяснява с факта, че
се потиска ензимът хиалуронидаза. Ехинацеята подкрепя структурата и интегритета на съединителната тъкан и стимулира фибробластите.
В този сезон познавачите без съмнение ще ви
препоръчат природните
мощни имуностимулатори от фамилия имунобор на фирма „Борола“. Един от тях - имунобор ехинацея, е мощен
високопречистен стандартизиран екстракт от
цвят на Ехинацея. Той е
предназначен именно за

остри дихателни инфекции. От векове Ехинацеята е най-популярното
лечебно растение срещу простуда, грип, различни дихателни инфекции. Незаменима е при
кашлица, възпалено гърло, главоболие.
Огромно предимство
и на продуктите от фамилия Имунобор е, че се
предлагат в иновативни
VGcaps – 100% растителни капсули. Те гарантират бързо и цялостно усвояване на съставките.
Хипоалергични са, без
глутен, примеси и консерванти! Без съставки

от животински произход! Подходящи за вегетарианци!

Имунобор
Eхинацея
Мощен
имуностимулатор
за дихателната
система

Имунобор Ехинацея
е мощен имуностимулатор за дихателната
система. Всяка капсула
съдържа 250 мг високопречистен екстракт
от Ехинацея (Echinacea
purpurea extract).
имунобор ехинацея

250 е предназначен за
подпомагане функцията на имунната система. Действа благоприятно върху функцията
на дихателната система
при остри и хронични
заболявания – настинка, грип, бронхит, синузити и др. Използва се
при склонност към чести бактериални, вирусни и гъбични инфекции
като общоукрепващо и
тонизиращо средство.
имунобор ехинацея
250 засилва активността на имунната система. Предпазва организма от бактериални, вирусни и други инфекции. Стимулира производството на
имунни тела.
Повишава локалната имунна защита на
лигавиците,
специално на
бронхиалната
лигавица.
имунобор
ехинацея 250
се дозира при
възрастни – по
1 растителна
капсула до 3 пъти дневно след
хранене. При деца
над 1 г. – по 1 растителна капсула до 2 пъти дневно след хранене.
имунобор ехинацея 250 е 100% естествен продукт. Не предизвиква нежелани ефекти.
Съдържа най-високо
количество Ехинацея.
Активната съставка е
във високотехнологични растителни капсули
– 100% натурални, безопасни при продължителна употреба и подходящи и за вегетарианци.
научете повече на
www.imunobor.com
и www.imunitet.bg –
Всичко за имунитета
на едно място.

имунобор е търговска марка на фирма
боРола. За консултация със специалист може
да се обърнете към клиника боРола, София
1202, ул. "Цар Симеон" 52; тел. 02/ 983 62 03;
www.borola.соm; e-mail: office@borola.соm.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg.

При ишиас лекувайте гръбнака

Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá,
òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

ишиасът е възпаление на най-големия нерв в тялото, седалищния. Болката обикновено не е постоянна, а на
пристъпи, но е нетърпима. Тя отива надолу по външната страна на бедрото
и прасеца, може да стига и до пръстите. ишиасът обикновено се причинява от увреждания на гръбнака, които
засягат коренчетата на големите нерви, излизащи в пространствата между
прешлените. най-често това се случва
при дискова херния, която пациентът
си знае и носи от дълго време, но при
непредпазливи движения, простуда и
преумора нервът се възпалява.
1. осигурете покой на крака. сло-

жете топло на кръста и от външната страна на бедрото. Топлината отпуска спастично свитите мускули, което също допринася за уталожване на
болката.
2. намерете най-доброто положение за гърба, при което прешлените
не притискат коренчетата на нерва,
излизащи от гръбначния стълб. останете така възможно най-дълго.
3. Вземете лекарства против болката и възпалението. лечението на
ишиаса е продължително. обикновено след около 2-3 месеца организмът
сам се справя с дисковата херния, но
тя има склонност да рецидивира.
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния. Увеличава плътността на
костите.
3.Храносмилателна система – гастрит, колит, рефлукс, премахва
проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага

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

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

Гергана Ганева, 62-годишна, от Велико Търново

липибор пази от тихия убиец холестерол

Започнах да вземам
липибор преди 5 години, когато се оказа, че холестеролът ми е достигнал ниво 12
– нещо страшно! Признавам
си, че резултатите ме уплашиха. Тогава разбрах защо
наричат холестерола „тихия
убиец”. Нямах кой знае какви видими симптоми за толкова много повишени нива.
Вярно, усещах, че не съм съвсем добре – чувствах тежест
в гърдите, лицето и краката
ми отичаха, мъчеше ме цялостен дискомфорт. Но все
си мислех – ще дойде събота и неделя, ще почина, ще
се оправя.
Сега вече знам, че повишените нива на холестерола
могат да имат сериозни последствия, сред които сърдечно-съдови заболявания
и инсулт. Нормалните стойности за общия холестерол
са до 5,2 mmol/l, граничните
– до 6,2 mmol/l, над тази цифра вече са високите стойности. Казват, че при нива на общия холестерол между 5,7 и
6,4 mmol/l рискът от внезап-

на сърдечно-съдова смърт
се удвоява, а ако са над 6,83
mmol/l - този риск е 4 пъти
по-голям. Какво да кажем за
моите стойности. А бях качила и доста килограми. От 58
кг ги увеличих на 70. Започнах да вземам по 1 капсула
липибор още в деня, в който
лекарката ми видя резултатите. Предписа ми по 1 капсула
два пъти дневно.
За 4 месеца холестеролът
ми слезе на 8. Заедно с това, без никакви други усилия, свалих и 6 кг. Джипито
ми спомена, че този природен продукт на „Борола“ има
ефект и за намаляване на теглото, но не ми се вярваше,
че ще стане толкова лесно.
Знаете на моите години колко трудно се свалят килограми, даже със значителни
ограничения на количеството на храната.
Естествено, продължих да
пия липибор, бях изключително доволна от резултата. А
той продължи да се подобрява – в момента нивото на холестерола ми е 6. Не чувствам

вече предишната тежест, изпълнявам с лекота служебните си задължения. Защото, независимо че съм на 62 години, продължавам да работя в
кухнята на една детска градина. Работата ми е отговорна и
изтощителна. Но вече години
се справям успешно благодарение на липибор.
Препоръчвам на всички,
които имат проблем с повишени нива на холестерола и
качени килограми, да си набавят продукта незабавно.
Ефектът е бърз и сигурен.

Липибор –
за здравословни нива
на холестерола

кога да приемаме
липибор?
липибор се употребява
като помощно средство при
промяна на храненето и начина на живот с цел нама-

ляване повишените нива на
холестерола. Той е отлично
средство за хора с хиперлипидемия, висок общ и лош холестерол и триглицериди, за
страдащи от сърдечно-съдови заболявания, исхемична болест, инфаркти и
инсулти. липибор понижава тромбоцитната агрегация както при
здрави, така
и при хора с
повишен холестерол, което е от полза
при пациенти
с "claudicatio
intermittens”.

сула вечер. Положителният ефект настъпва още
през първите 6 - 8 седмици. При необходимост - 2
капсули дневно на обяд и
вечер.

как да
приемаме
липибор?
Начална
доза - 1 кап-

LIPIBOR® е търговска марка на фирма боРола. За консултация с лекар специалист
можете да се обърнете към клиника боРола, София 1202, ул. „Цар Симеон“ 52,
тел. 02/ 983 62 03; да пишете на office@borola.com или да се информирате
на www.lipibor.com. може да пъръчате онлайн на www.momo.bg
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в световен мащаб
РЕвОлЮЦИОНЕН МЕТОД ЗА ПРЕДПАЗвАНЕ ОТ ИНфАРКТ, атеросклерозата
убива 13 човека на всяка
МОЗЪчЕН ИНСУлТ И РАЗШИРЕНИ вЕНИ! изминала минута!

открит е био-молекулярен нанотехнологичен метод, който премахва атеросклеротичните плаки и Ви предпазва от
инфаркт и мозъчен инсулт. съдовият хирург и професор лари Томсън от англия и био-лабораторията в кардиф
след дългогодишни проучвания и изследвания патентоваха този революционен метод за прочистване на кръвоносните съдове. Благодарение на тази формула предоставят възможността на пациентите да намалят с 87% риска от
инфаркт, 73% от инсулт и дори 48% от внезапна сърдечна смърт.

ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ
“Невероятно, но преди 10 години не бих повярвал на това, че с тази формула плаките и съсиреците се отмиват и изчезват напълно” - потвърждава един от най-добрите
съдови хирурзи на Обединеното кралство. “въпреки
големия си опит не успях
да помогна на майка ми,
която почина на 61г. от
инфаркт заради запушване на артериите от плаки. това ме накара да помогна на други хора и реших да открия алтернативен натурален метод
за прочистване на кръвоностните съдове” - емоционално разказва Лари Томсънс за случилото се.
”Няма значение дали
имате отскоро или с години запушване на артериите или вените - те могат
да се отпушат по естествен път” - уверено споделя
откривателят на формулата.

Почти 150 хил. души в
цял свят потвърдиха ефективността на тази уникална
формула в това число около 3 хил. души от България,
които са преминали терапията и потвърждават ползите
от този метод. (виж снимката преди/след).
СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ
НЕ МОЖАХА
ДА ПОВЯРВАТ

Показвайки резултатите от терапията на водещите кардиолози и съдови хирурзи, всички те бяха шокирани... “Не можахме да повярваме, че без приема на
статини, бета-блокери,
медикаменти или оперативна намеса може да се
постигне подобен ефект”

- споделят хирурзите от Англия. “можем да се поддържаме вечно здрави, но
стига да можем да намерим тайната на природата и нейните дарове” категорични са експертите
от лабораторията “Кардиф
Лаб”. Само качествен продукт, съставен от чисти натурални вещества, може да
даде бързи и трайни резултати, стимулирайки организма да реши тези проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната нанотехнология на
молекулярно ниво, също и следвайки биопроцесите в
природата,
помогна да се създаде уникалният продукт ‘’VENIMO’’.
ПАТЕНТОВАНА
НАТУРАЛНА ФОРМУЛА
Формулата на този продукт е поместена в капсула,
съдържаща 15 активни съставки, които бързо и ефективно размекват съсиреците

и ги отмиват, премахват плаките, успокояват възпалените места и дават възможност
да се възстанови гладкостта
на вътрешните стени на кръвоносните съдове. Това дава
възможност на кръвта да започне нормално да циркулира и да достигне до най-отдалечените капиляри и ефективно да се оросят органите
и целият организъм. Вследствие на това се подобрява
работата на сърцето, намалява се вредният холестерол
и бихте се чувствали много
по-витализирани.
“Препоръчвам 2-месечна терапията, за да
предотвратите неизбежното и да се чувствате отлично“ - убедено казва хирургът Лари Томсън.
САМО ЗА ПЪРВИТЕ
120 ДУШИ
Понеже технологията за
обработка на ценните съставки не е евтина и за да е
финансово достъпен препаратът за българските граждани, са избегнати всякакви посредници и дистрибутори. В момента в България
покупката на препарата става чрез телефонно обаждане към оторизирания пред-

ставител за България.
Важно! Само първите обадили се 120 души
ще получат продукта на
професор Лари Томсън
вместо 189 лв. само за
55 лв. - опаковка, достатъчна за едномесечен
курс на ползване. Осигурена е и безплатна доставка до Ваш адрес!
Промоционалната отстъпка е валидна до
30.11.2018 г.
ХОРА, ПРЕМИНАЛИ
ТЕРАПИЯТА
“След втория инфаркт
се страхувах за живота си.
От мой познат разбрах за
препарата. Вече чувствам,
че кръвта ми се движи правилно и сърцето ми работи
безотказно.”
Продан Мечков,
73 г., софия

“Кардиологът ми забрани, но реално нямах подобрения от статините, които ми преписваха. С капсулите “Венимо” плаките
изчезнаха, оросяването на
крайниците ми се подобри и
се чувствам много по-добре.
Личният ми лекар е в шок!”
Даниела Маринова,
72 г., Пловдив
“Невероятно, но как е
възможно? - имам 3 байпаса , но след като преминах
терапията с продукта, се
чувствам много по-добре и
се радвам, че съм жив.“
Васил стефанов,
84 г., стара загора
“3 години страдах от разширени вени, но благодарение на този продукт вените
вече не ме болят и се върнаха в своя нормален размер.”
Йорданка николова, 67 г.,
с. горица, Бургаско
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ÀËÒÎРÈß и забоëяванията Áåçïëàòíî èçñëåäâàíå
на диõатеëната система íà êðúâíà çàõàð

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

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

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

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

Скрининг за риск от развитие на захарен диабет ще се проведе в Медицинския център на
УМБАЛ Бургас – МЦ „Св. Николай Чудотворец“. От
8 ноември всеки вторник и четвъртък до края на
ноември хора от рискови групи могат да измерят
безплатно кръвната си захар и да се консултират
със специалист ендокринолог.
Кампанията е посветена на 14 ноември – Световния ден за борба с диабета. Това хронично заболяване става все по-разпространено. 40% от
хората не знаят, че имат диабет, а ранната диагностика би предотвратила сериозни усложнения,
обясни инициаторът на кампанията – д-р Стефка
Стефанова, специалист ендокринолог.
„Кампанията е предназначена не за вече диагностицирани диабетици, а за онези, които попадат в рискови групи, на възраст над 18 години. Това са например всички с наднормено тегло, с диабетноболни в рода, хипертониците“, обясни тя.
Всеки участник в кампанията може да изследва
кръвната си захар безплатно. Хората със завишени показатели ще бъдат насочени за допълнително безплатно изследване на гликиран хемоглобин
в лаборатория. Броят на талоните за лабораторни изследвания е ограничен и те ще се раздават
до изчерпване на количествата.
за участие в кампанията е задължително
записването на тел. 0879 545082 и 056 816454
(регистратура на Мц „св. николай Чудотворец“). записванията се извършват всеки делничен ден от 11 до 13 ч. до изчерпване на часовете.
Основните рискови фактори за развитие на захарен диабет са наднорменото тегло, както и наличието на първостепенни родственици, страдащи от заболяването. Определящо значение има
също начинът на живот – хранене, намалена физическа активност, стресът в ежедневието. Симптомите, при които трябва задължително да се посети ендокринолог, са непрестанна силна жажда,
често уриниране, загуба на тегло, силно чувство
на глад, чести инфекции в устата, уринарния тракт
и по кожата, необяснима обща слабост, рязко спадане на тегло и др.

Чудото, направено по стара билкарска
рецепта, което се бори успешно с подаграта
можно свързването на пикочната киселина във водноразтворимо съединение, което се отделя
по естествен начин от организма.
ПоДаграл е високоефективен както при подагрични кризи, така и при хронична подагра.
Приложим е още при проблеми
в ставния апарат и пикочно-половата система.
Съществува ли лек, към който да посегнем при подагра? Да, колкото и невероятно да звучи – лек има. При това съставът му идва от природата, на една ръка разстояние от нас. Това е чудото от народната
медицина, наречено Подаграл.
Подаграта е напълно лечимо заболяване. Силно влияние й оказват диета и
ограничаване на приема на алкохол. Назначаването на лечение с медикаменти се извършва от ревматолог. Между пристъпите
е важно да бъде намалено количеството на
пикочна киселина.
на помощ също така идва Подаграл –
изключителен продукт с изцяло натурален
състав. Спомага естественото разтваряне
на кристалите на пикочната киселина в ставите и в другите тъкани, оказва благоприятно влияние върху ставите – на големия
пръст на крака, глезените, петите, колената, китките, пръстите и лактите. Подпомага
нормалната физиологична функция на ставите, поддържа в добро състояние околоставните тъкани, междуставните пространства и другите тъкани и органи, прави въз-

Подаграл СЕ ПРЕПОРЪЧВА
при хора, страдащи от:
подагра;
артрози и ошипявания;
хора, предразположени към задържане на пикочна киселина в организма;
болки в ставите, кръста и костите;
ограничена подвижност и скованост в ставите;
отоци.
Състав: Троскот корен, Бял равнец
стрък, глухарче стрък, гръмотрън корен, златна пръчица стрък, Мента стрък,
синя тинтява стрък, Полски хвощ стрък.
Мнението на специалиста
д-р Маринов:
„Ако се остави нелекувана, подаграта
се развива най-вече поради постоянното
натрупване на пикочна киселина в ставите. Пристъпите обикновено преминават
за няколко дни, но с течение на времето
те стават все по-чести и причиняват тежък артрит и необратими поражения в
ставите, като в най-лошия случай пода-

грата става причина и за
сериозни бъбречни заболявания.
С ежедневния прием
на ПоДаграл вие си гарантирате поддържане
на всички органи и системи в тялото в най-добро здравословно състояние и осигурявате
превенция за развитие
и обостряне на подагра.“
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината.
ПоДаграл има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без лекарско
предписание.

Продукта Подаграл можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10, както и на интернет страницата
http://tonik.info/podagral/ 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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Сънят успокоява
жлъчните колики
от невроза

Жлъчният мехур много се влияе от нарушеното равновесие в отдела от нервната система,
който контролира вътрешните органи и въобще реакциите, независими от волята. Това състояние е много близко до неврозата.
за да се справите с него:
Удължете съня си до 9 часа.
Спрете твърдия алкохол, оставете цигарите, макар и временно.
Правете всеки ден контрастен душ - последователно обливане с гореща и хладка вода.
В храната трябва да има много калий. Ще
го получите от картофи, броколи, кайсии, патладжани, праскови. Вземайте рибено масло 2 пъти дневно по 1 перличка най-малко 7 дни. То
ще ви носи витамин D, който укрепва провеждането на нервните импулси.
Изберете лекар, който има опит в лечението на неврозите. Ако са ви поставили диагноза
жлъчни колики на нервна основа, търсете веднага специалист, щом заедно с болката имате и
температура, получите силно главоболие, зрителни смущения, някъде по тялото ви се появи
оток, болките продължат повече от един ден.

EфЕКТИвЕН МЕТОД ЗА РАЗШИРЕНИ вЕНИ И хЕМОРОИДИ
тази формула дава много добри резултати и при тромбофлебит, мозъчна атеросклероза,
слединсултни състояния и оказва общо благоприятно влияние върху кръвоносната система
Д-р Недков обяснява: държа 300% повече активни компо- държаните течности

„По време на кариерата си съм се
занимавал с много случаи на пациенти, страдащи от разширени вени
и хемороиди. Има продукти на основата на растителни екстракти, даващи очевидно добри резултати, и
са алтернатива на операцията. Такъв продукт е и течната формула

Вариксин. Формулата е създадена от нашия виден академик Хлебаров и това само по себе си говори
много за продукта. След използване на Вариксин от моите пациенти мога да свидетелствам неговата
ефективност. Видимо състоянието на
техните вени се подобрява, болката
и дискомфортът изчезват, добър естетичен ефект се усеща след няколко дни. Тази билкова комбинация съ-

ненти, които са причина за бързите
резултати при премахването на разширени вени, подуване и спазми на
прасците, както и ефективно свиване и прибиране на хемороидите. Във
вид на течна формула активните вещества са още по-концентрирани и
се абсорбират много по-бързо. Благодарение на
това те действат незабавно
след прием.
Вариксин
свива и успокоява възпалените вени,
прибира хемороидите и
облекчава паренето и болката, възстановява тъканите и ускорява оздравителния процес. Отличен е за профилактика на
кръвоносната система.
Комбинацията на вложените във
Вариксин концентрирани извлеци на невен, левурда, хмел, босилек
и жълт кантарион участва активно в
процесите на растеж на епитела и
възстановяване на кожата, подобрява еластичността на кръвоносните
съдове, съдейства за оттичане на за-

в организма. Билките
са щадящ и надежден
метод, с който хемороидите се прибират
по напълно естествен и безболезнен
начин. Стягащото, но
същевременно меко и щадящо действие на концентрирания билков екстракт
Вариксин спомага за намаляване на
неудобствата, свързани с хемороиди.
Продуктът притежава сертификат за качество, което е гаранция за полезността и
ефективното му действие. Препоръчителен
е тримесечен прием за
дълготрайни и ефективни резултати.“

„вариксин” можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата http://tonik.info/varixin/ или в аптеките.

ПроМоционална цена:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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неща никога не се свеждат до слух или до зрение. Другите сетива са
по-силни и понякога поглъщат слуха и зрението.
Тя не вярва, че той
я обича. Смята, че никой не я обича. А дъждът е валс за двама.
Иска да танцува с дъжда, да бъде негова дама; чува музиката му и
усеща, че я приканя в
обятията си. Изпитва
желание да се пъхне в
сивия чувал, който времето образува пред нея
– тунел в края на пътеката и на парка. Там сигурно е краят на живота. Без съмнение.
Обичта не прощава,
така мисли той, докато
усеща грубите удари на
наедрелите капки върху
темето си и ги брои, без

З

аръмя. И е тихо.
Седи и пуши лула.
Мокрите ръбове
около кръга на лулата
го дразнят и ги подсушава с длани; приличат
му на кратер. Той е спокоен. Такъв трябва да е.
Иначе не може да мисли.
Сиво е. И димът е сив.
Скоро ще заздрачее.
Мъглата е ниска.
А тя е висока. Може
би не съвсем, но изглежда така. Идва от сенките на края на парка. Носи се – не ходи. Не бърза. Не заобикаля локвите. Не гледа надолу. Тя
е различна, но не го натрапва, просто се отличава. Изправена върви,
гордо. Бавно.
Той я гледа и пуши.
Лулата му угасва. Интересът – не. Отминава
красотата. Не бива да

е така, но е неизбежно.
Няма чадър. Косите й са
навлажнени. Дори не го
поглежда. Подминава го
и погледът й се рее напред – мъгла в мъглата.
Мъжът с лулата става
и тръгва. След нея.
– Обичам те! – казва
го на глас. В тези думи
излива живота си, безсмисления, излива разочарованията и глупостта си, вижда любов и
раздяла, усеща хладината на омърлушеното си
примирение. През пръските на дъжда като през
сълзи провижда толкова много, че даже повтаря: – Обичам те!
Тя не чува.
И той разбира това.
Въпреки че знае – когато хората не чуват, значи
не бива да чуват. Не виждат ли – пак така. Тези

да знае защо.
Тя познава дъжда. Студен е. Не иска да живее
с него. Но сега танцуват
заедно и няма сили да
се откъсне от прегръдката му.
Човекът с лула върви след нея бавно, тихо, да не изглежда като преследвач. Нещо го
вълнува.
„Не си отивай, любов...“ - моли. И си представя, че ще се любят в
някое топло място. „Не
си отивай, любов..“ - мисли тя. Забелязва този
странник, който едва не
изпуска лулата си, когато я гледа с полуотворени уста. Харесва й това,
изражението му. Значи
още ще бъде харесвана. Нищо че вече не е
обичана.

– Аз не съм богат –
това е единственото ми
преимущество – говори на себе си човекът.
– А ти си красива. Между нас не може да има
нищо общо. Нищо материално.
В края на пътеката
тя се извръща. Изчаква го да се приближи.
Усеща несигурността в
походката му и това я
радва.
Той не бърза, а димът
на влагата върви пред
него и разсейва мъглявите отражения на далечните светлини.
Жената чака. Умее да
чака или поне се опитва да свиква. Хрумва й,
че ако би побързала, ще
изпусне това, за което
бърза. Още се чувства
зависима от своите стари, но завинаги отминали чувства; тя се надява
да не е дъждът вече този, който ще милва коса-

В софиЙскиЯ
УниВерсиТеТ
През летните отпуски
участвах в подводни археологически експедиции, които Михаил Лазаров започна да организира край Поморие и

Созопол, продължавах
да чета все повече професионална литература.
През пролетта на 1970 г.
корабът ми се върна в
Бургас и от огромна армия доброжелатели на-

та й. Танцът с него приключва.
В мъглата първа се
появява лулата. После
– лицето. Тя усеща нещо. Изучава лицето. Хубав е.
Той настръхва.
И завалява по-силно.
Косите й стават море от
сребро, а той ги гали,
без да знае защо. Винаги е искал да прави това. Ръката му е топла,
притихва я, тя става
спокойна и малка. И е
по-нежна дланта му от
тази на дъжда. Мирише
на тютюн и на скръб. И
на дом ухае. Тя се отпуска и тръгва с него в
тази есенна мараня, носеща сенки и спомени
за отминали страсти.
И всичко става на сребро – алеите в парка,
улиците, мъглата и хората, отразени в тях.
Владимир георгиеВ

Îêòîìâðè

От твоя първи ден измина век векът на краха на капитализма,
векът, във който новият човек
започна да строи социализма.
Геният на Ленин бе прозрял,
че ти ще стигнеш сияйни върхове,
че нейде там, в сърцето на Урал,
стоманен звън страната ще зове.
И тракторът със плуга, и комбайнът
с годините запяха във степта
с науката, разкрила много тайни,
Гагарин пръв излитна над света!
Ти беше този, де срази фашизма,
Европа бе потънала във кръв.
Ти беше пръв борец против расизма,
в борба за мир ти също беше пръв!
Историята няма да забрави
твойто име, твоя първи ден,
че в пътя нов, който ти проправи,
човекът стана смел и възроден.
Продаден беше от един подлец,

продаден бе за шепа сребърници,
белязан от природата щурец,
превърнал много хора в мъченици!
Ала и днеска твойто име свети,
то свети с твойта алена звезда!
Ще свети и през вековете
до следващата нова свобода!
кръстьо кънеВ
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(Продължение от бр. 44)
Най-сетне след войната съм се родил и аз – в
една стара гръцка къща
на днешната улица „Вапцаров”, където сме живеели под наем. За мен
са писали в тогавашния
вестник „Народно здраве”, публикували и снимка. Бил съм най-тежкото
бебе в България за 1945
г. – 5 кг и 525 г. Майка
ми въпреки политическата конюнктура и мъж
комунист ме е кръстила
Божидар, тъй като 3 години не могла да зачене
и сметнала, че съм Божи
дар. Кръстила ме е светкавично в храма „Св. Богородица”. По нейни спомени съм хванал попа за
брадата и съм ревнал гороломно, когато ме потопил в купела. Като махнали ръката ми от брадата
му, в пръстите ми имало
цял кичур косми. Когато
пораснах, му се извиних.
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ЗÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍÃÅ
чело с вече споменатите
Цончо Родев, Александър Денков и Михаил
Лазаров бях убеден да
кандидатствам история.

Дипломата ми от механотехникума бе 3,83 и
смятах, че нямам никакъв шанс, но с шестици на приемните изпити балът ми стигна за Великотърновския универ-

ситет. Записах се и цели
10 дни бях студент там.
Признавам, че не ми
хареса тогава не толкова градът, колкото университетът. По онова
време още нямаше този блестящ набор от
преподаватели, които
има сега, и ми бе малко тъжничко за ослепителната синева на океана. Още повече че на
седмия ден на студентския ми живот в Търново дойде бившият
ми шеф – механик от
„Феникс”. Той формираше екипаж (щял да взема чисто нов кораб от
Щралзунд, ГДР) и беше
решил, че аз съм най-великият хладилен механик на света. Бях оправил за 2 часа една тежка повреда в хладилната инсталация, а го бя-

ха предупредили, че за
отстраняване на повредата са нужни поне две
седмици. Не бях наистина велик механик, просто аварията не бе толкова сериозна, но какво да се прави – спечелил бях малко незаслужена репутация. И тъкмо почнах да се колебая, дойде съобщение
от Софийския университет „Кл. Охридски”, че
съм приет с последните резерви и до другия
ден до 12 часа трябва
да се запиша, иначе губя мястото.
И отново си мисля, че
наистина някой горе решава съдбата на всеки
човек в ранна възраст.
Само за 10-20 секунди
се разминах с възможността вече да съм пенсионер от „Океански ри-

болов” или някой друг
български флот. Пристигнах пред деканата
на Философско-историческия факултет в 10,00
ч., т.е. два часа преди
края. Пред вратата имаше не опашка, а тълпа от
стотина души – викаща,
тропаща по вратата. От
време на време вратата се отваряше и се показваше деканът (тогава
доц. Стойко Колев), ужасен, потен и разгърден,
махаше с ръце и викаше:
„Отивайте си, записването свърши.” Признавам, смути ме не толкова тълпата, колкото фактът, че всички девойки
в тълпата, които трябваше да се запишат за студентки, бяха над 185 см.
И даже над 190 см.
Следва
Божидар ДиМиТроВ

Писмата
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Уважаема редакция,
пиша ви, за да споделя
проблема си. Майка ми
е на 80 години и - да е
жива и здрава! - е много добре за възрастта
си. Няма някакви сериозни болести, все още
е добре и психически.
Допреди няколко години ходеше много по

различни екскурзии с
приятелки, но вече я
усещам, че е изморена и не й се занимава
с това. Седи си вкъщи,
гледа през прозореца,
казва, че си мечтаела за
старческия дом. Сподели ми, че иска да отиде
в такъв дом, там щяло
да й бъде по-добре.

Аз обаче и сестра ми
не искаме родната ни
майка да отиде в старчески дом. Обичаме си
я и не желаем да ни обвиняват, че не искаме да
я гледаме.
Наскоро си говорихме пак и тя отново ме
увери, че предпочита
да изкара последните
си години в подобен
дом, и дори ми показа
брошури какъв си е харесала. Каза ми, че така
ще е по-добре за всички, винаги ще можем
да се виждаме, когато
пожелаем. Не знам как
да постъпя. Мисля си,
че е грехота да я дадем в дом!
Бойка,
Благоевград

Êó÷åòî å ìîÿò ïðèÿòåë
Вече шест месеца съм
сама, съпругът ми
почина на 62 г.
Чувствам се
ужасно, все
още не мога да преодолея голямата
мъка.
В моите нерадостни и самотни дни компания ми
прави любимото ми кученце, което обичам като човек. То
ми доставя радост и утеха. А и не само това. Покрай него, разхождайки го из квартала, се срещам и запознавам с нови хора, което за
мен е много важно предвид на психическото ми състояние.
Забелязвам, че кученцето усеща болната ми душа. То се гали в мен
и протяга лапички да го прегърна, когато почувства, че аз не съм в
настроение.
с. Б., софия

Çàùî ìëàäèòå ñìÿòàò,
÷å íÿìàø ïðàâî íà ùàñòèå?

Съпругът ми почина преди доста
години. Отиде си твърде млад - едва
навършил 55 г. Оттогава живея в самота. Имам две деца - момче и момиче. И двете са семейни, имат си собствен живот. Аз съм възрастна жена, на
72 години съм. Знам, че по-голямата
част от живота е зад гърба ми, каквото ми остава, го имам за подарък.
Имах добър съпруг,
разбирахме се и имахме хубав
живот заедно.
Самотата обаче
ми натежава. Случи
се така, че
от една година се запознах с мъж на моята възраст.
Излизаме често, той стана моята
сродна душа. Допаднахме си като начин на мислене, като интелект. Четем много книги и после заедно ги
обсъждаме. Ходим на кино и театър.

45

Български

Понякога просто се разхождаме в
парка. Имам желание да го поканя
да живеем заедно в моя апартамент,
но се оказа, че децата ми не го искат.
Въпреки че не живеят с мен, казват,
че било срамно на моята възраст да
приемам чужд мъж у дома. Излиза така, че когато остарееш, нямаш
право на щастие. Тежко ми е от това тяхно
отношение. Иначе се държат добре с мен,
обаждат
ми се често, грижат се да
съм задоволена
с всичко
- храна,
облекло, лекарства. Но не приемат
другия човек. Защо младите смятат,
че остарееш ли, вече нямаш право
на щастие?
Янка колеВа,
софия

Радости и болки
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Áèâøèòå æåíè íà Koñòà Öoíåâ
ïpoêyäåíè oò ôàìèëèÿòà
Двете съпpyги на
Koста Цoнев не са желани в семействoтo.
Снаxа мy Mаpиана
Цoнева, внyчката Деси
и внyкът Mиткo изoбщo нямали желание да
пoддъpжат вpъзка нитo с пъpвата мy съпpyга Анаxид Tачева, нитo с
втopата – Ели Цoнева.
Hай-категopична в
pешениетo си била Деси
Цoнева, кoятo пpизнава,
че oт гoдини няма никакъв кoнтакт с двете баби. Tя не смятала за нyжнo да се oбажда или вижда с Ели, кoятo никoга не
пpиела за част oт семействoтo, а с баба си Анаxид
не била близка oт дете.
„Tя никoга не се е гpижила за мен. Гледаше ме
дpyгата ми баба, oт стpана на майка ми. Hикoга не

съм й искала съвети и не
ме интеpесyва мнениетo
й“, категopична е щеpката на Mиткo Цoнев.
Bсъщнoст пoвpатният мoмент, кoйтo съвсем влoшил oтнoшенията й с легендаpната
телевизиoнна гoвopителна, билo yчастиетo
й във „BИΠ Бpадъp“. Баба й била пpoтив Деси
да се излага в шoyтo в

същата гoдина, в кoятo
загyбила баща си.
Смятала, че цялoтo семействo тpябва да скъpбят и да бъдат в тpаyp
далеч oт xopските oчи,
нo щеpката на пoкoйния жypналист изoбщo
не взела пoд внимание
мнениетo на Tачева. Самите Анаxид и Ели същo
не си oбщyвали oт дoста
вpеме.

Съпругата нa Ивaйлo
Mocкoвcки гo нaпycнa

Πоловинката
на
ивайло Mосковски –
Mаринела, го напyсна
официално.
2018 г. е най-черната за семейството.
след като на 2 феврyари ивайло загyби сина
си Kристиян по време на инцидент с моторна шейна, карана

лично от него в
Боровец, всичко в живота на
бившия транспортен министър се обърна с
главата надолy.
Mосковски бе
принyден да подаде оставка от
високия си пост
заради кървавата катастрофа
с автобyса край
своге, при която загинаxа 19
дyши. Kато капак на всичко наскоро
е бил напyснат и от любимата си жена в живота Mаринела, разкриxа
едни от най-близките
xора до двойката.
Брюнетката, с която
са заедно от гимназията в Πлевен, не могла
да мy прости смъртта

на Kристиян. след личната трагедия Mаринела вече не е до ивайло
и пътищата им тотално
се разминават.
Двамата
нямаxа
сключен брак, независимо че са заедно от
много години. имат
двама синове – големият александър е на
7 години, а Kристиян
загина на 4.
Преди да се стигне
до фаталния 2 феврyари, двамата живеели
xармонично и правели
планове за децата си.
Πостроили xyбава къща, която била на името на Mаринела.
ивайло и до днес не
е излязъл от шока. Tой
продължавал да се самообвинява за слyчилото се и не може да си
намери място.

Aнтoния Пeтpoвa ce cтpaxyвa oт Бepeдин
Mиc Бългapия 2009 Aнтoния Πeтpoвa
e в пaничecĸи cтpax зa бeбeтo cи зapaди зaплaxитe и злoбнитe пoдмятaния
oт бившия й cъпpyг Aлeĸcaндъp Бepeдин. Pycнaĸът нe cпиpaл дa я тopмoзи
в coциaлнaтa мpeжa и чecтo пoд влияниeтo нa coлиднo ĸoличecтвo aлĸoxoл
cи пoзвoлявaл дa ĸълнe нeя и нoвия й
cъпpyг – Ивaйлo Бaтинĸoв.
Юpиcтĸaтa билa тoлĸoвa cyeвepнa,
чe cлeд вcяĸa paзпpaвия c бившия
cи измивaлa бременното си ĸopeмчe
cъc cвeтeнa вoдa. Aнтoния пoдpoбнo инcтpyĸтиpaлa и мaйĸa cи ĸaĸ дa
oтĸлoнявa въпpocитe нa любoпитни
близĸи oтнocнo тoвa дaли щe cтaвa
бaбa. Aнтoния и Бepeдин cĸлючиxa
бpaĸ пpeз 2012 г. cлeд дългoгoдишнa
вpъзĸa, нo 4 гoдини пo-ĸъcнo миcĸaтa
пoиcĸa paзвoд. Πpeз пpoлeттa нa тaзи гoдинa Πeтpoвa ce зaпoзнa c бизнecмeнa Ивaйлo Бaтинĸoв и caмo cлeд
тpи мeceцa двaмaтa cи ĸaзaxa „дa“ нa
мaлĸa цepeмoния в Гърция.
Близĸи дo pycнaĸa paзĸpивaт, чe

oтĸaĸтo ca paздeлeни, пoчти нe изтpeзнявaл и caмo зa нeя гoвopeл –
тy я мpaзeл, тy я oбичaл. Преди време Aлeĸcaндъp cпoдeли във Фeйcбyĸ
cпoмeн oт cвaтбeнoтo им пътeшecтвиe
в Cицилия – cнимĸa, нa ĸoятo c Aнтoния ca пpeгъpнaти и изглeждaт мнoгo
щacтливи.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

2

22

Култура

45

Български

Култура

7.XI. - 13.XI.2018 г.

Ëåãåíäàòà Ìàðãðåò Íèêîëîâà

От стр. 1
тели. Не закъсняват и
Маргрет Николова заслужените й награе една от първите пе- ди, с които завоюва
вици, които поставят общественото признаначалото и формират ние – орден „Червено
облика на българска- знаме“ и „Кирил и Мета естрада. Израсна- тодий“ – II степен през
ла в голям и музика- 1961 г.
лен род, тя по естестПрез творческия си
вен начин поема пътя апогей певицата ракъм музиката.
боти с най-големиПървоначално учи те български компов Музикалната акаде- зитори класици, коимия пиано и оперно то пишат песни за нея.
пеене, а през 1946 г. С прекрасния си глас
постъпва като солист- тя остави незабравика в младежкия худо- ми хитове и до днес.
жествен колектив „Ли- БНР и БНТ имат огроляна Димитрова“. Тога- мен дълг към творчества музикалната й кари- вото на Маргрет Никоера се насочва в дру- лова и редица други
га посока и слава бо- изпълнители, защото
гу, защото българска- днешното поколение
та естрада щеше да за- не познава историята
губи един невероятен на българската естрадглас. Съдбата й подна- на песен с най-добрите
ся подарък – среща се й образци.
на концерт с таланта на
Първите песни в реедин от прекрасните пертоара на Маргрет
изпълнители на френ- Николова са “Любоски шансони Ив Мон- вта на юнгата”, “Птитан и тя решава да се ци мои”, “Твоята кипосвети на естрадата.. тара”, “Целуни ме” на
Професионалната й кариера започва от ансамбъла на МВР.
Пее в смесения хор на
БНР, а през
1963 г. е поканена
да
участва в Армейския естраден състав към Театъра на народната ар- С Петър Петров
мия, където работи до края на Йосиф Цанков, “Ропо1975 г. Оттогава започ- тамо”, “Старият барва соловата й кариера ба” на Атанас Бояджив естрадата и участия ев, “'Звезден дъжд”,
в дуети.
“Море на обичта”, “ВеСъс своя висок чер в Девня” на Бенципевчевски професи- он Елиезер, песните от
онализъм, школуван филма “Две победи” на
и топъл глас Маргрет Емил Георгиев.
Николова завинаги заНай-дългогодишно
владява сърцата на творческо сътруднисвоите хиляди почита- чество певицата има

с композитора Йосиф Цанков, с когото
я свързва и прекрасно приятелство. Композиторът е харесвал
гласа и изпълненията
на талантливата певица. В едно интервю в
БНР той споделя: „Аз
считам като най-добър изпълнител на моите песни Маргрет Николова. В нея намирам
много изразност и това, което аз съм чувствал, тя го схваща много бързо, влага нещо и
от себе си. Намирам в
нея непосредственост
и един хубав глас, който другите наши изпълнители го нямат въобще. Песента "Пролет
моя" е моята ария. Найдобрата изпълнителка
на моите песни е Маргрет Николова.“ И това
изказване на големия
композитор не е случайно, защото в свои

Със Стефан Данаилов
откровения певицата споделя, че винаги е започвала процеса на работа с една песен от текста, а след това е преминавала към
музиката.Тя счита, че
текстовете на много
от съвременните песни днес не са на необходимото художествено ниво.
Успехите от началото на нейната кариера,
упоритият труд в
работата,
безбройните концерти и
постоянното поддържане
на вокалните възможности
отварят
пътя на
певицата за участия
на международни фестивали, в които печели заслужени награди
– трета награда в Сопот, Полша, и първа награда на фестивалите в
Братислава, Москва и
Варшава. През 1969 г.
певицата участва и печели голямата награда
на фестивала „Златни-

ят Орфей“ с песента „Златен кестен“ в Пе- букета от песни е „Ропо„Сън сънувах“ в дует с трич от основаването тамо“, изпълнявана няКирил Семов, а песен- му. Председател е на кога от бележитата пета „Любили сме“ в дует журито на фестивала вица. Маргрет Николос Петър Петров е обя- за стари градски пес- ва не устоява на ритъма
вена за „Мелодия на ни „Под липите“- Ста- и на молбата на Калин
годината“ през 1969 г. ра Загора. Независимо Вельов и започва да
Трета награда на фес- че настъпва период, в пее с един от музикантивала “Златният Ор- който потребности- тите. Нейното очарофей” е присъдена на те на хората от музи- вание, талант и темпепевицата за
рамент незапесента “Провисимо от голет моя” на
дините взриЙосиф Цанков
вяват публипрез 1971 г.
ката и изпраКонцертнавят цялата зата дейност на
ла на крака, а в
Маргрет Ниочите на мноколова,
кого от присъстято продълващите ближава повече
кват сълзи. Тя
от 50 години,
пее и танцува
включва оков ритъма на
ло 7500 кон- С кирил Семов
танца истинцерти и гасски и естесттроли в Русия, Полша, ка са променени, Мар- вено, възторжено и
Иран, Финландия, Ун- грет Николова продъл- прекрасно, забравила
гария, Сърбия, Чехия, жава своята концертна за възрастта и болежГермания, Куба, Ал- дейност с друг реперто- ките на тялото. На този
жир, Англия и Австрия. ар от руски романси и концерт по един забестари шлагери и отно- лежителен начин Марво е една от най-попу- грет Николова напомня
лярните и търсени пе- за своето певческо давици. Серия от концер- рование. Да се докости, свързани с нейната неш в такива мигове до
70-годишнина, започ- легенда като нея е все
ват от сцената на „Зла- едно да се докоснеш до
тен кестен“ през 1998 г. вечността.
В навечерието на
Колективът на в.
нейната 86-годишни- „Пенсионери“ пожена през 2014 г. Маргрет лава на голямата бълНиколова е поканена гарска певица здраве
на промоцията на спе- и любов между скъпициален проект на му- те на сърцето й същезиканта Калин Вельов ства и да остане все та– диск с аранжирани ка красива с уникалнов латиностил песни от то си излъчване!
60-те, 70-те и 80-те гоЧестита 90-годишдини на миналия век. В нина!
През този период БНТ
е осъществила осем самостоятелни рецитала на певицата, между които: “Не оставай
без обич” – 1973 г, “С
крилете на песента” –
1977 г, “Гори, гори, моя
звезда” – 1984 г, “Докато има спомен в сърцето” – 1986 г.
Съдбата на певицата
е отредила да се радва на своите завоювани победи като творец,
но в живота изстрадва
Великолепната
най-голяма мъка – загубата на своята скъбългарска певица
па 18-годишна дъщеря.
Маргарита ХраБолката в сърцето на
майката лекуват дълги
нова ще отпразгодини съпругът, синува 45 г. на сценът й, внуците и праната с грандиозен
внукът. Маргрет Николова престава да пее
концерт в нДк на
в продължение на ня13 ноември 2018 г.,
колко години, но писзала 1, от 20 ч.
мата и любовта на хилядите й почитатели
Певицата е покауспяват да я вдигнат
нила за своя конотново на крака и тя
осмисля, че „незавицерт приятелите си
симо от проблемите и
от телевизионния
мъката творецът трябформат „като две
ва да продължи да работи“.
капки вода” – соГолямата певица вифи Маринова, сланаги се е включвала активно в различни творвин славчев и Боби
чески проекти. Била е
Турбото.
дълги години член на
журито на фестивала
страницата подготви кармен иВаноВа
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Заслужени почести за
младите ни спортисти

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев представи на премиера Бойко Борисов и министрите от кабинета българските медалисти от младежките олимпийски игри
в Буенос Айрес и техните
треньори.
В Аржентина българската делегация включваше 24 спортисти, които
се състезаваха в 14 вида
спорт и спечелиха 10 медала - 5 златни, 3 сребърни и 2 бронзови. Толкова,
колкото от младежките игри, проведени до момента

с успехите", каза премиерът Бойко Борисов.
Олимпийската шампионка в тройния скок Александра Начева благодари
на министър-председателя от името на медалистите за подкрепата, която
оказва към спорта и младите хора в България.
"Вие сте едно много силно поколение български
спортисти, което ни донесе голяма радост. Благодаря на вас и вашите треньори за работата, която свършихте. Следих внимателно
какво се случваше и как ре-

в Сингапур и Нанцзин.
"Благодаря първо на
треньорите, тъй като без
тях нищо не става. Второ
на тези деца, които са пример за младото поколение.
Чест е за нас, че ви има, и
с каквото можем, ще помагаме, за да се развивате и занапред. Особено
ако се преборим за зимна
младежка олимпиада, защото и в зимните спортове имаме добри млади атлети. Бъдете живи и здрави, слушайте треньорите,
за да може да продължите

агираха хората, докато бяхте в Аржентина. Всички
българи бяха много горди. Винаги се усеща, когато има успехи, така беше и
сега", заяви Красен Кралев.
Министър Кралев обяви премиите, които Министерството на младежта и
спорта ще раздаде на младите спортисти, като няма
да се прави разлика между
цвета на спечелените отличия. Медалистите в индивидуалните състезания
ще вземат по 15 000 лева за
спечелен медал, а отличия-

та, спечелени в отборните
смесени турнири с атлети
от различни националности, ще бъдат премирани
с по 10 000 лева.
След посещението си в
Министерския съвет медалистите и техните треньори бяха наградени с почетни плакети от Красен Кралев в Министерството на
младежта и спорта. Министърът поръча на треньорите да напишат отделен
план за подготовка за 2019
г. на всеки един от състезателите, като финансирането ще бъде осигурено от
ММС. Младите спортисти
ще получават допълнително и месечни средства.
Всеки един клуб, класирал
спортист до 6-то място на
младежките олимпийски
игри, пък ще получи допълнително по 5000 лева към сумата, която му
се полага по програмата
за развитие на спортните
клубове.
В Буенос Айрес освен
Александра Начева шампиони станаха още двойката по спортна акробатика Мариела Костадинова и
Панайот Димитров (индивидуално и отборно), стрелецът Кирил Киров (смесена двойка) и бадминтонистката Мария Делчева
(отборно). Вицешампиони
са щангистът Христо Христов, състезателят на хвърляне чук Валентин Андреев и тенисистът Адриан Андреев на двойки. Бронзови
медали спечелиха Галя Шатова (вдигане на тежести)
и Едмонд Назарян (борба).

купа на българия – 1/8 финали

Берое, Левски и Славия
отпаднаха след дузпи
Ботев Пловдив се класира за
1/4-финалите за Купата на България,
след като елиминира в Стара Загора
местния Берое по драматичен начин
след изпълнение на дузпи. В редовните 90 минути и допълнителния половин час игра двата отбора не успяха да си вкарат гол и сблъсъкът беше
решен след удари от бялата точка.
Драми с дузпи имаше и на двубоите Черно море – Левски и Лудогорец
Разград – Славия. Но там домакините
успяха да надделеят.
СТРУМСКА СЛАВА (Радомир) - Черноморец
(Балчик) 3:1
1:0 Александър Аспарухов (21), 2:0 Георги
Янев (22), Румен Александров (69), 3:1 Александър Аспарухов (83)
Дунав - ЛОКОМОТИВ (Пловдив) 1:2
0:1 Анте Аралица (64), 0:2 Бирсент Карагерен (68), 1:2 Александър Александров (90)
ЦСКА - Витоша (Бистрица) 3:1
1:0 Рубен Пинто (15), 2:0 Али Соу (74), 3:0 Али
Соу (76), 3:1 Михаил Милчев (91)
Локомотив (София) - СЕПТЕМВРИ (София) 2:3
1:0 Даниел Васев (2), 1:1 Мирослав Будинов
(52-дузпа), 1:2 Борис Галчев (58-дузпа), 2:2

„а”
група,
XIV
кръг
Дунав (Русе) - Витоша
(Бистрица) 3:0
1:0 Ахмедов (6')
2:0 Ковачев (15')
3:0 Ахмедов (23')
ЛОКО ПД - ЦСКА-СОФИЯ
0:1
0:1 Кирил Десподов (57)
СЕПТЕМВРИ (СОФИЯ) ВЕРЕЯ (СТ. ЗАГОРА) 1:0
1:0 Чандъров (22-д)
ЛЕВСКИ - БОТЕВ (ПД) 4:1
1:0 Костов (29)

Станка Златева в
Младият Русев Залата
на
славата
чупи рекорди
На мондиал 2018 в ашхабад

Станка Златева беше приета в Залата на славата на световната борба. Тя има пет световни, шест
европейски титли и два пъти е олимпийска вицешампионка. Подготвя и млади състезатели за
голямата борба. “Месец преди световното първенство в Будапеща ми пратиха имейл, че искат
да бъда наградена по този повод. Единственото,
което знам, е, че залата се намира в Ню Йорк. Не
отидох на мястото. Благодарна съм за награда-

Ангел Русев подобри и
трите световни рекорда
при 18-годишните в новата категория 55 кг в Ашхабад (Туркменистан) на
първенството на планетата по вдигане на тежести за
мъже и жени. Със 108 кг в
изхвърлянето българският
талант премина световния
стандарт и записа името си
като първия световен рекордьор при по-младите.
17-годишният Русев
стартира с успех със 103
кг, после се справи и със
108 кг, но при задържането
на щангата до признаването на опита от съдиите получи болки и това принуди
треньорския щаб да се откаже от трети опит, за да не

провокира по-тежка контузия и за да може да продължи и изтласкването.
В изтласкването българинът започна с успешни
130 кг, след това премина
и през 135 кг, за да триумфира като нов световен
рекордьор при младите и
в това движение със 140
кг. Това му осигури притежанието и на върховото постижение на планетата в двубоя с 248 кг (с 12
кг над стандарта), което го
нареди шести в крайното
класиране на категорията
на Световното в Ашхабад.
Шампион е Юн Чол Ом
от КНДР с 282 кг двубой и
със световен рекорд за мъже в изтласкването.
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Mарио Петков (69), 2:3 Стилиян Николов (84)
ЧЕРНО МОРЕ - Левски 7:6 (2:2)
0:1 Жерсон Кабрал (9), 1:1 Атанас Зехиров
(12), 1:2 Хали Тиам (78), 2:2 Георги Божилов (90+1)
ЕТЪР - Верея 3:0
1:0 Румен Руменов (51'), 2:0 Иван Стоянов
(82'), 3:0 Крум Стоянов (87')
ЛУДОГОРЕЦ - Славия 4:3 при дузпите (2:2)
0:1 Галин Иванов (15'), 1:1 Якуб Швиерчок
(35'), 2:1 Якуб Швиерчок (74'), 2:2 Галин Иванов (77')
Отборите с главни букви продължават напред.

Лудогорец брани
водачеството си
1:1 Вутов (45)
2:1 Тиам (51)
3:1 Костов (55)
4:1 Мариани (74)
Ботев (Враца) - Ч. море 2:1
1:0 Ненов (60')
2:0 Божинов (64')

2:1 Жоржиньо (71')
ЕТЪР - ЛУДОГОРЕЦ 1:4
0:1 Клаудиу Кешерю (20)
0:2 Марселиньо (25)
1:2 Аласана Мане (36)
1:3 Клаудиу Кешерю (38)
1:4 Клаудиу Кешерю (54)

Велева със златен
медал в Никозия

Младата ни тенисистка Виктория Велева спечели титлата на двойки
и второ място на сингъл
на турнира до 16 г. в Никозия (Кипър). Надпреварата е от трета кате-

гория на Тенис
Европа.
Във финала
на двойки поставените под
№1 Виктория
Велева и Алена Касаткина от
Русия победиха
с 6:4, 6:3 вторите в схемата Аня
Петкович и Тияна Сретенович от Сърбия.
Във финала на сингъл
Велева отстъпи с 3:6, 2:6
на партньорката си на
двойки Алена Касаткина от Русия.
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та“, каза Станка Златева. Тя сподели, че така наистина чувства любовта на хората и това е едно
признание и гордост, която не може да се опише.
Според нея борбата със сигурност има бъдеще като спорт. А посмъртно в залата бе приет и
Продан Гарджев, олимпийски шампион в свободния стил от Токио 64 и два пъти №1 в света (1963,
1966), бронзов медалист от олимпийските игри
Мексико 68. Преди това в Залата на славата бяха
приети други 7 именити българи - Валентин Йорданов и Еньо Вълчев (в свободния стил), както и
Боян Радев, Петър Киров, Армен Назарян, Александър Томов (класически стил) и Райко Петров.
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Катраненото
Забравеният гений езеро

Ч

овекът, който пръв
доказва съществуването на атмос-

ферното
налягане и
създава барометъра, е
Еванджелиста Торичели. Ученият е роден
през 1608
г. и прославя името си
с изследванията в областта на
механиката, хидравликата, математиката,
оптиката и балистиката.
Преди него всички изследователи са се при-

държали към схващането от времето на Аристотел „природата не търпи
празни пространства” и
заради това водата се
изкачва след буталото в
помпите.
След анализа на лабораторните си наблюдения Торичели формулира извода, че въздухът
има тегло – теза, която
изобщо не била посрещната с одобрение.
Днес знаем, че изводите му са верни. На
всеки милиметър от повърхността на Земята и
нашето тяло постоянно въздейства теглото на огромен стълб от

атмосферата. Торичели
конструира първия барометър, с който да се
измерва налягането на
атмосферния въздух.
Научните му изследвания по темата за атмосферното налягане и живачния барометър водят до усъвършенстване и на термометъра. Но
с това постиженията на
ученика на Галилео не се
изчерпват. В разработките си той поставя теоретичните основи на хидравликата.
Едва навършил 39
години, Торичели умира във Флоренция на 25
октомври 1647 г.

пейците стига до катраненото езеро английският държавник и пътешественик Уолтър Рали през 1595 г.
От езерото годишно се добиват десетки хиляди тонове асфалт. При такъв добив Пич Лейк
е способно да се самовъзстановява и запасите му от битум и асфалт няма да се изчерпят.
Съществува легенда, която разказва как се
е появило езерото. Някога на това място живеели индианци от племето чима. След като
победили вражеско племе, те си устроили голямо празненство, по време на което изяли
много свещени птици – колибри. Боговете се
разгневили и разцепили земята, като накарали недрата й да изригнат черната прокоба на бездната, която погълнала селищата на
индианците.
Но истината е, че образуването на катраненото езеро е свързано с геоложки разлом,
който се намира в пресечната точка на два разлома и се захранва от земните недра с нефт.

Короната на
императрица Сяо

Китайски специалисти са завършили процеса по реставрацията на
корона, принадлежала на съпругата
на втория император от династията Суй - Янди (569-618 г.). Короната
е открита през 2012 г. по време на
разкопки на територията близо до
гр. Анджоу в дървена кутия, поставена до тялото на императрицата в
гробницата й.
Основоположникът на династията Уънди успява за пръв път да обедини Северен и Южен Китай. Синът

В югозападната част на остров Тринидад в
Карибско море се намира езерото Пич Лейк.
“Водите” му всъщност представляват течен
природен асфалт. Дълбочината на езерото
достига до 80 метра и по изчисления съдържа над 6 милиона тона асфалт. Първи от евро-

му Янди започва строежа на Великия
китайски плавателен канал с дължина над 1700 км, който осигурява
транспортен коридор между северните и южните провинции. Суй Янди създава ефективна административна система, поддържаща целостта на империята. И въпреки значителните успехи в държавното управление заради честите войни и завоевателни кампании империята на
Суй много бързо се сблъсква с икономическия упадък.

Метеорит престоял Защо слоновете имат големи уши
80 години във ферма
В продължение на 80 години 10-килограмов камък подпира вратата на частна ферма в Мичиган.
Съвсем наскоро се оказва, че камъкът е

парче от космическа скала. Специалистката
по геология от Централния Мичигански университет Мона Сърбеску коментира, че „този отломък е нещо специално и най-ценният
материал като парична и научна стойност”.
Космическият метеорит се оценява за сумата от 100 000 долара.
Настоящият собственик на метеорита от
Гранд Рапидс, Мичиган, се обръща към г-жа
Сърбеску да проучи камъка, който притежава от 30 години.
Историята на метеорита е много интересна.
Когато купувал фермата през 1988 г., бившият
собственик разказал, че през 30-те години на
миналия век заедно с баща му са видели да
пада през нощта с ужасен гръм при удара
метеорит в имението им.
Находката е наречена „Едмор” , представлява голям желязно-никелов метеорит, съдържащ висок процент никел – 12%.

Слонът е най-големият сухоземен бозайник на нашата
планета, а ушите му са една
шеста от размера на тялото.
Първостепенната задача на
слонските уши е да разсейват топлината и да охлаждат тялото.
За разлика от хората слоновете не могат да се потят
и изпитват доста големи затруднения, когато трябва да
се освободят от прекомерната топлина.
Прегряването е един от
най-големите им проблеми и съответно техните уши
са се развили до размери, които да им помогнат да оцелеят в жегата.
Гигантските уши на слона

играят ролята на охлаждащи
устройства. Имат сложна мрежа от големи кръвоносни съдове, разположени точно под
повърхността на кожата. Кога-

то животното
започне да се
загрява, в кръвоносните съдове навлиза
гореща кръв
и топлината
излиза навън.
Ушите на слоновете достигат размери
до 2 кв. м. Когато животното ги пляска,
температурата на кръвта
може да спадне с 5 градуса.
Слоновете използват ушите
си и за визуална комуникация.
Те ги мятат като знак за радост
или агресия.

Роботи възпитатели

В

600 детски градини в Пекин – Китай,
са въведени роботи възпитатели с името
„Кико”, които забавляват децата с приказки и
логически задачи. Съз-

дател и те на
фирмата
„Кик о “
с е
надяв а т
да разпространят масово образователните
си асистенти и в училищата.
„Образованието в
днешно време не върви в една-единствена

посока с учител, който преподава, и ученици, които учат“, споделя
Канди Сюн, която обучава учители как да ползват андроида.
Освен в китайските
детски градини производителят на роботите
„Кико” се надява да пласира продуктите си и в
други страни в Азия.
Г-жа Се И - директор
на детската градина, в
която се изпробват ро-

ботите, смята, че е необходимо още време,
докато те заменят преподавателите от плът и
кръв. „За да преподавате, трябва да сте способни да си взаимодействате с децата, да имате човещина, визуален
контакт и изражение на
лицето” – казва тя. Педагожката много харесва роботите, защото са
емоционално по-стабилни от хората.
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ПЕТЪК, 9 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”

Канал 3
ПЕТЪК, 9 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 9 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли

Най-гледаните

45

Български

25

тв програми

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
СЪБОТА, 10 ноември
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Бетовен става известен”
– с уч. на
Джонатан Силверман,
Стивън Тоболовски, Еди
Грифин, Мойсес Ариас,
Дженифър Финигън и др.
15.00 „10 неща, които мразя
у теб“ – с уч. на Хийт
Леджър, Джулия Стайлс,
Джоузеф Гордън-Левит и
др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Жена назаем” – с уч. на
Адам Сандлър, Дженифър Анистън, Бруклин
Декър, Никол Кидман,
Ник Суордсън и др.
22.20 „Джанго без окови” – с
уч. на Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо, Самюел Джаксън, Кристоф
Валц, Кери Уошингтън и
др.
01.50 „10 неща, които мразя
у теб“ – с уч. на Хийт
Леджър, Джулия Стайлс,
Джоузеф Гордън-Левит и
др. /п/

04.20 „Бетовен става известен” – с уч. на Джонатан
Силверман, Стивън
Тоболовски, Еди Грифин,
Мойсес Ариас, Дженифър Финигън и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 11 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 4
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любов в ефира” – с уч.
на Алисън Суини, Джонатан Скарфи, Кристъл
Балинт и др.
14.10 „Том, Дик и Хариет” - с уч.
на Стивън Уебър, Мишел
Харисън, Андрю Франсис, Майкъл Еклунд и др.
16.00 „Аз обичам България“
– забавно предаване, 4
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Атомна блондинка”
(премиера) – с уч. на
Чарлийз Терон, Джеймс
Макавой, Джон Гудман,
Тоби Джоунс, Еди Марсан и др.
22.20 „Терминатор: Спасение”
– с уч. на Крисчън Бейл,
Сам Уортингтън, Антон
Йелчин, Хелена Бонъм
Картър, Джейн Алекзандър, Муун Блъдгуд и др.
00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.10 „Том, Дик и Хариет” - с уч.

на Стивън Уебър, Мишел
Харисън, Андрю Франсис, Майкъл Еклунд и др.
/п/
03.45 „Любов в ефира” – с уч.
на Алисън Суини, Джонатан Скарфи, Кристъл
Балинт и др. /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 12 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм

ВТОРНИК, 13 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари”

СРЯДА, 14 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 15 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари”

СЪБОТА, 10 ноември
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/

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

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

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

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

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

20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 10 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.15 прогноза за времето и спорт
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини

17.35
18.00
18.15
18.30

„В обектива”
Новини
„В обектива”
Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 11 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини

14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИ, 12 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар

13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 13 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето

13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 14 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с

Коритаров
Новини
Топ шоп
новини
Централни обедни
Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 15 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.00
12.15
12.30
13.00

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

Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
новини
Темите - публицистика
Новини
Темите - публицистика
Централна емисия
Новини
Бизнес дейли
новини
Бизнес дейли
Новини
Темите - публицистика
новини
Темите - публицистика
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 9 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
ЕВРОКОМ
Петък, 9 ноември
10:00 Истинският Родриго - 15
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 47 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 8 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 8 еп. - Сериал
03:00 Истинският Родриго - 15
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 47 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 10 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със

05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
събота, 10 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
18.00 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров

Первый канал (ОРТ)
Петък, 9 ноември
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 9 ноября. День
начинается»
08:55 «Модный приговор»
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «Лучше всех!»
21:55 «Вечерний Ургант» (16+)
22:50 Паулина Андреева, Сергей
Безруков, Ирина Розанова,
Фёдор Бондарчук, Ксения
Раппопорт, Иван Ургант в
комедии «Мифы» (16+)
00:25 Вилле Хаапасало, Алексей
Булдаков, Виктор Бычков,
Семён Стругачёв в фильме
«Особенности национальной охоты» (16+)
02:00 Николай Караченцов, Лев

45

Най-гледаните

03:30

05:00
05:10
05:35

повторение
01.30 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение

времетоповторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

неделя, 11 ноември
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за

понеделник, 12 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Алтернативи –
14.15 Паралакс 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.

Неделя, 11 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Премълчани истини - с
Минчо Христов
14:30 Лъжливи рими - сериал
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 51 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 52 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Делници -

Понеделник, 12 ноември
10:00 Истинският Родриго - 17
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 48 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 9 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 9 еп. - Сериал
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 17
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 48 еп. Сериал

Дуров, Марина Дюжева,
Всеволод Шиловский, Татьяна Пельтцер в фильме «Как
стать счастливым» (12+)
Иннокентий Смоктуновский, Александр Феклистов
в фильме «Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда» (16+)
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Владимир Кузнецов, Андрей Болтнев в детективе
«В полосе прибоя» (16+)

Събота, 10 ноември
05:35 Владимир Кузнецов, Андрей Болтнев в детективе
«В полосе прибоя» (16+)
07:05 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря»
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Премьера. «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Идеальный ремонт»
12:45 «Умом Россию не поднять».
Концерт Михаила Задорнова (12+)
14:15 Семён Морозов, Наталья
Варлей, Станислав Садальский, Евгений Весник в

16:40
18:40
20:00
20:20
21:50
23:30

01:10
02:25

03:50
05:00
05:10

тв програми

Български

фильме «Три дня в Москве»
(12+)
Премьера. Праздничный
концерт в Государственном
Кремлёвском дворце
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Кому на Руси жить?!» Концерт Михаила Задорнова
Данила Козловский, Артём
Михалков, Артур Смольянинов, Мария Кожевникова,
Михаил Ефремов в фильме
«Духless» (18+)
Марина Зудина, Олег Меньшиков в фильме «Жизнь по
лимиту» (18+)
Юрий Никулин, Ростислав
Плятт, Георгий Вицин,
Алексей Смирнов в фильме
Леонида Гайдая «Деловые
люди» (12+)
«Модный приговор»
Новости
Георгий Жжёнов, Александр
Фатюшин в детективе «Лекарство против страха»

Неделя, 11 ноември
06:55 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)

01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло –
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
вторник, 13 ноември
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
01.00 Новини. Прогноза за
времето.
01.30 “Дискусионно студио”
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов
03.30 „Фронтално“
06:00 Делници - с Николай
Колев
Вторник, 13 ноември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 10 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 10 еп. - Сериал
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Премълчани истини - с
Минчо Христов
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Делници - с Николай
Колев

09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)»
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Михаил Пуговкин. „Боже,
какой типаж!“» (12+)
12:10 Михаил Пуговкин в фильме
«Свадьба в Малиновке»
13:55 Олег Меньшиков, Инна
Ульянова, Леонид Броневой, Анатолий Равикович,
Елена Коренева в фильме
«Покровские ворота» (12+)
16:20 «Три аккорда» (16+)
18:05 «Лучше всех!»
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Встреча выпускников-2018 (16+)
23:25 Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов
в фильме «Страна чудес»
00:50 Александр Паль, Кристина
Казинская, Александр
Ильин в фильме «Парень с
нашего кладбища» (16+)
02:20 Ирина Купченко, Леонид
Кулагин, Беата Тышкевич,
Никита Михалков в фильме
Андрея Кончаловского
«Дворянское гнездо» (12+)

05.00 “Разбулване“ 06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
сряда, 14 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 “Нови хоризонти“ –
04.00 Алтернативи 05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поСряда, 14 ноември
10:00 Истинският Родриго - 18
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 49 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 11 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 11 еп. - Сериал
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Истинският Родриго - 18
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 49 еп. Сериал

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 9 ноември
09 ноября, пятница
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:40 Дом ученых. Александр Львовский и
Алексей Устинов
14:10 Дуэт по праву
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:15 Мастер смеха
23:40 Шаг навстречу. Х/ф
00:55 2 ВЕРНИК 2
01:40 Маша и медведь. Х/ф
03:10 Андрей Малахов.

Прямой эфир
Събота, 10 ноември
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота
09:15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пешком... Москва.
1900-е
11:05 Пятеро на одного
11:50 Смеяться разрешается
12:50 Нетающий лед. Х/ф
14:35 Выход в люди
15:40 Субботний вечер с
Николаем Басковым
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Сердечные раны. Х/ф
22:30 Концерт, посвященный Дню сотрудника
органов внутренних
дел Российской Федерации. Трансляция
из Государственного
Кремлевского дворца
00:25 Ночное происшествие. Х/ф
01:55 Два билета на дневной сеанс. Х/ф

7.XI. - 13.XI.2018 г.
здравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
четвъртък, 15 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло –
16.30 Паралакс –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ 04.30 „Дневниците на уфолога“
05.00 “Край Босфора“
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 15 ноември
10:00 Истинският Родриго - 19
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 50 еп. - Сериал
12:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
13:00 Новини
13:15 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 12 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 14 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 12 еп. - Сериал
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 19
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 50 еп. - Сериал
03:30 Выход в люди
04:30 Пешком... Москва.
1900-е
Неделя, 11 ноември
05:00 Медовая любовь. Х/ф
08:10 Местное время.
Воскресенье
08:50 Сам себе режиссер
09:30 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11:35 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
13:25 Далекие близкие
14:30 Опавшие листья. Х/ф
17:55 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя птица”
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:30 К 200-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.С.ТУРГЕНЕВА. Две
женщины. Х/ф

На гости

7.XI. - 13.XI.2018 г.
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Български

във Велинград

Националното представителство е необходимост
От стр. 1
Дали защото

РОДОПСКИЯТ РАЙ

е скътан в планината, или
поради неуредици в централните ръководства на
съюзите и движенията, от
доста време не се е появявал насам областен или
столичен фактор.
-  Докато беше жива Мария Кадриева, имаше някаква връзка с Пазарджик.
Идвал е и Цветан Минков
от СП-2004. Сега се оправяме сами – споделя Неделчо Томов (сн. 1), зам.председател на клуб „Вела Пеева“, отговорник за
техническата поддръжка,
както бе представен в началото на срещата.
Оказа се, че председателят Славчо Ненов е
в чужбина, но не в служебна командировка, а
за да помага на децата. Обичайна съдба за
доста представители на
нашето поколение. Домакин бе неговият заместник Никола Мишев (сн. 2).
- В града функционират три пенсионерски клуба – казва той.
– Към тях може да добавим и онзи на инвалидите - „Зорница“, и на
запасното войнство. Нашият е основен, не защото сме някакви шефове на останалите, просто
сме в центъра. По-старите членове държат на името „Вела Пеева“. По-новите го наричат Централен,
но това са подробности.
86 души сме. Виждате какви прекрасни условия са
предоставени от общината. Имахме гости от Турция, направо ни завидяха. Не можели и да сънуват онова, което ние притежаваме. Издръжката изцяло е за сметка на кметството. Отоплението създава трудности – при нас
зимата е дълга и студена.
Имаме обещанието на д-р
Костадин Коев при първа
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възможност да сменим казанчето на парното с модерно, с палети. Намерил
съм отговарящо на кубатурата на половин цена…
Няма как, ще разкрием
общоизвестната

„ТАЙНА“

Никола Мишев е дългогодишен треньор на футболния клуб „Чепинец“. В
него сегашният градоначалник е ритал топка като

юношеска надежда. Но съществуват и други причини той да се отнася с разбиране към проблемите
на пенсионерите. Просто
уважава възрастните свои
съграждани.
- При сегашния кмет
сме най-добре! – категорична е Незабравка Янкова, председател на клуба в Чепино. – Дейността
ни е насочена за пълноценно уплътняване времето на нашите около 100
членове с интересни мероприятия. Имаме фолклорна група, участваме
в прегледи на художествената самодейност на
местно ниво, ходили сме
и в Пазарджик. Останало-
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то е обичайното – честване на рождени дни, юбилеи, празници, организиране на екскурзии. Илиана Гешева от общината
отговаря за социалната
дейност и при необходимост помага. Отлична
е съвместната дейност с
читалището „Св. св. Кирил и Методий“ със секретар Мария Ушева.
Участваме и в клуб „Здраве и дълголетие“(сн. 3).
Бившата
учителка
скромно премълчава, че е
в основата на фолклорния
състав и повечето инициативи тръгват от нея. Точно поради тази причина
е избрана за първа сред
равните.
За съжаление не можахме да се запознаем с
представители
на пенсионерите от Каменица.
Пристигнахме
неочаквано, и то
в неделния ден.
Ако не беше услужливото разбиране на Васил
Бориков (сн. 4),
наричан „бармана”, нямаше
да може да осъществим срещата в извънработното време. Ще отворим
скоба. Според нас, споделяйки опита на други градове и най-вече на наскоро посетения Бургас, подобен кадър е служител
на общината. Кметът Костадин Коев някак оформил възнаграждение от
230 лв. за Бармана, който
освен за лавката отговаря
за цялостната поддръжка
на клуба. Би било по-добре, ако той стане уред-

ник с конкретни функционални задължения и заплата, определена от общинския съвет и включена в бюджета. Подобна е
практиката почти навсякъде, където сме били.
Прагматично бе общуването с Рени Бакърджиева (сн. 5),
3
колежка от БНТ,
преминала в заслужен отдих и напуснала столицата, за
да осъществи идеята си за електронен вестник. Нейният „Посоки плюс“
не само отразява
интересните събития в региона, но
и отстоява разрешаването
на проблеми. Показва различни недостатъци. Приятната дама сподели: „Транспортните услуги не са съобразени със задължителните изисквания за достъпна обществена среда на инвалидите. Не са малко хората, особено
сред възрастните,
придвижващи се с
помощни средства или с
чужда помощ. Те не могат
да се качат сами на който и да е от автобусите.
Фирмата, която от години
обслужва това направле-
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ние, няма конкурент. Явно не й се влагат допълнителни средства. Добре
е заедно с представители
на клубовете да настояваме пред кмета собственикът на фирмата г-н Беев
да престане да игнорира
европейските си задължения.“
Диалогът протичаше
спокойно до момента,
в който Ангел Станчев
(вдясно) (сн. 6) не повиши тон:
- Крайно несправедлива е пенсионната система
като цяло – заяви той. –
Напишете сериозна статия, че пенсионерите от
трета категория са жестоко ощетени. Съпругата
ми е бивша учителка със
160 лв. месечно! Не е ли
подигравка? Нека онези в
парламента срочно променят нещата. Подобно
безобразие не се търпи!
Рени Бакърджиева
вметна забележката, че

левицата многократно
внася предложения за
преизчисляване на старите пенсии, получени
до 2008 г. Мнозинството
в пленарната зала блокира обсъждането.
Наложи се да напом-

ним, че в закона за възрастните хора, стартирал
на страниците на „Пенсионери“ преди шест години, изискването е да няма
възрастен човек, оцеляващ под обявения праг на
бедност, който за 2018 г. е
321 лв., и да добавим поредното предложение за
обединено представителство пред държавата на
всички клубове, съюзи,
движения и пр.
- Ако това се случи, ще
бъдем страшна сила! – не
сдържа емоцията си Неделчо Томов. И заедно
продължихме разсъжденията в тази посока. При
добро отношение на
местната власт пенсионерите успяват да разнообразят старините си
с интересни мероприятия. Но за да се постигне
желаното материално
благополучие, да се възстанови достойнството
на заслужилите бивши
строители на заводи,
предприятия, пътища,
цели гадове, на създателите на материални
блага и икономически
показатели, поставящи България в челните
места по много отрасли
в Европа и света в близкото минало, наложителни са няколко неща. Пър-

то несъобразени
с конкретните
условия,
„онези от
горе“.
Трето, да
не се
противопоставят членовете на
който и да е съюз на себеподобните си и да не се
политизира. И най-главното – да бъде сформиран
обединен върховен орган
с председател и изпълнителен съвет на ротационен принцип, регистриран според изискванията и законите на страната, припознат от изпълнителната
власт за
2
партньор
при решаването на социални,
здравни,
финансови въпроси,
свързани с пенсионерството.
В крайна сметка
стигнахме до извода, че
колкото и добре да се чувства човек в уютния клуб
сред приятели, братя и
сестри по съдба, като се
прибере в дома си и пресметне колко стотинки му
остават до края на месеца
и ще стигнат ли те за лекарства, ток, храна и т.н., настроението от поредната
изява на фолклорния състав от хубавия празник или
екскурзията се помрачава.
Унизително е пренебрежителното отношение на
силните на деня към почти една трета от българите. За да е такова, определена вина носят и индиви-
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во, да се прекрати битката
кой да води бащина дружина и стремежът на централните ръководства да
се интересуват единствено от прихода от членски
внос. Второ, да престанат
да се правят на началници
и контролни органи определящите правилата, чес-

ди с вождистки амбиции,
активни люде, разпарчетосали пенсионерството, изпитващо несгоди в трудното всекидневие.
Гостуването на екипа
на „Пенсионери – За вашето здраве“ в прекрасния
Велинград при родопчаните с широки, доброже-
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лателни души на планинци за пореден път показва потребността от промени в стремежа на различните съюзи да вкарват
под своите шапки колкото се може повече клубове. За да седнат точно те
на масата на преговорите
с управниците, или да се
доберат до депутатство в
парламента чрез политическа сила, на която обещават масова подкрепа.
Целта на общонационалното представителство
трябва да
бъде защита на
интересите на пенсионерството. Ние ще продължаваме да обикаляме страната, убеждавайки се в
спешната потребност да
се пристъпи към сформиране на върховен орган. Според нашия 28-годишен опит само в периоди, в които пенсионерството е успявало да се
сплоти, се е извършвало
преизчисляване на пенсиите, получавани са коледни добавки за всички от по 100 лв., потребителската такса при личния лекар е намалена на
1 лв., енергийните помощи са обхващали все повече социално слаби възрастни хора и т.н. Имаме
скромен принос за реализирането на по-голяма
част от тези добри дела.
Нашият закон за възрастните хора стигна до пленарната зала, но мнозинството го отложи. Вярваме, че според определението на конституцията
за същността на социалната държава той рано
или късно ще стане факт.
Колкото по-бързо водачите на различните съюзи застанат рамо до рамо, толкова по-скоро ще
стигнем до промяна на
незавидното ни положение. Иначе ще си останем
в задния двор на обществото, другарки и другари, дами и господа…
Екип на вестник
„Пенсионери“
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Обяви

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

0 2 / 8 6 8 4 8 8 7 ,
0876/603115 – продава
материали за мартеници
0899/287565 - продава
проходилка на колела със
спирачка, 50 плочи за грамофон, 4 пожарогасителни прах.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 - продава електромер, водомер,
пружина за легло, пощенски марки, картички, грамофонни плочи
0898/483353 – продава
окоренени лозички, 2,50
лв. за брой

0877/882177 - 4 тома
приключения, написани
от Фридрих Герстекер
преди 200 г. - 20 лв.
0899/929303 – продава
павилион 7 кв. м, София,
изгодно по договаряне
0898/483353 – продава
окоренени лозички, 2,50
лв. за брой
0885/586136 – Софка
Славова от Айтос търси
Нели от Бургас. Завършихме за начални учителки и
дружинни ръководители.
058/624493,
0895/779512 – продава
нови чугунени радиатори и две отоплителни те-

ла вода, нагревател 2 киловата, поставка на колела
0894794406 – продава
лампа „Биопром”, пишеща машина „Хеброс” 1300,
ортопедично легло, масажори
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче,
ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски
с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен
електрически радиатор,
гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима
088/6373501 – подарявам тибетска гъба
0897/507266 – продава
ВИТО 771, бензин и газ, металик. Спешно!
0889/378252 – продава
мини казан за ракия, етерични масла – 170 лв., уред
за жива и мъртва вода – 45
лв., дръжки за врати – по
5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт и др. аксесоари. Продава за мерцедес купе 114115, стъкло за фар, предна
решетка, тасове
0988/751416,
093/422371 – продава
стругове за обработка на
метал и дърво, кола субаро на части, двигател – 80
хил. км
0879/421080 – продава
полунови калорифер, 9 нагревателя ловчански вместо за 215 лв. от магазина –
само за 25 лв. Продава но-

Скръбна вест
Отиде си един писател, приятел и човечен творец, оставил трайна диря в българската литературна история… Роден на 2 февруари 1929 г. в семейството на Радка и Борис
Борисови от борческото поповско село Гагово.
Поклон пред неговия борчески род, чийто достоен потомък е Кольо Борисов, приел през годините
на своето творческо поприще името на родното си село –

НИКОЛА ГАГОВСКИ

Той беше редовен и незаменим сътрудник на
вестник „Пенсионери” със своите материали,
изпълнени с обич към родния край.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
Д-р Людмил ВЕСЕЛИНОВ –
кмет на община Попово, КМЕТСТВО – с. ГАГОВО,
88-о журналистическо дружество при СБЖ, София

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 9 ноември 2018 г.
се навършват
40 дни
от смъртта на
нашата скъпа колежка
и приятелка, дългогодишен
заместник-директор на
Техникум по хранително-вкусова
промишленост – Пловдив

София Добрикова

Скъпа Софче,
Ти остави светла диря със своята доброта, почтеност и трудолюбие. В сърцата ни са прекрасни
спомени, вечна обич и голяма мъка.
Райна, Мария, Рамела, Дора, Екатерина, Жана

Български

Съобщения

ТАРИФА

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

ва порцеланова мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава струг, банциг, гатер-банциг, бормашина
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна,
старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – абрихт, ренде
0879/950078 – медицински фелдшер със стаж
на село и в „Спешна помощ” търси работа по специалността
0877/882177 – яке от
естествена кожа мъжко,
европейско, ново, голям
размер – 150 лв., сако от
естествена кожа, голям номер, употребявано – 50 лв.

имоти

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

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0885/663425 - търси да
купи една стая със собствен
санитарен възел на партерен етаж - в Бургас
0896/803870 – пенси-

Скръбна вест
На 62-годишна възраст
почина дългогодишният
преподавател по източна
литература и култура
при Софийския
университет
„Св. Климент Охридски”
Проф. АЛЕКСАНДЪР

ФЕДОТОВ

Роден на 6 март 1956 г.
в Новосибирск
Той оставя богато наследство от над 40 книги,
стотици статии, десетки преводи от старомонголски, старокорейски и тибетски език.
Поклон пред паметта на големия учен!
Редакционният колектив на в. „Пенсионери”
изказва съболезнования на близките.

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 13.11.2018 г.
се навършват
25 години
от трагичната смърт
при автомобилна
катастрофа на

Константин Страхилов
Масларов

на 30 години
Той отлетя с есента,
но ни остави прекрасни спомени, голяма мъка
и вечната ни обич.
Почивай в мир!
От баща Страхил, сестра Поля,
внуци Евгени и Констанс и сродници

ониран медицински специалист търси срещу приемлив
наем обзаведена или празна
селска къща с баня, тоалетна и допълнителна стабилна
стопанска постройка в село
без медицински персонал
0897/042029 – предлага
къща на село на семейство
пенсионери или пенсионерки, безплатно и безсрочно.
Условия – много добри. Който няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч. –
давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите
на Рила, село Ресилово, продава къща с голям двор, бунар и други екстри. Цена 40
000 лв.
0889/027105 – продава
се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор
1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени – обл. Пловдив,
до гр. Съединение
0894/297967 – продава
вила на 3 ет. в Момин проход, напълно обзаведена
или под наем – 1500 евро
0877/882177 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880 кв.
м близо до водите на язовир „Искър”. Двустайна дървена къща 18 кв. м, много
строителен материал. Облагороден, електрификация,
инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км
от София – за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета, за риболов, подводен риболов, ветроходство.
0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две
сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ.
Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди Горски извор

7.XI. - 13.XI.2018 г.
0889/340896 - продава
апартамент 45 кв. м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1
ет. във Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист
въздух, вода, гора, тишина
0878/950581 – продава
имот в Троянския балкан –
с. Балканец, самостоятелни
спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава
масивна къща в центъра на
село Недялско, обл. Ямбол,
на главен път, 100 кв. м, на
два етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава
двуетажна къща с 6 стаи в
с. Огнен, Бургаска област, с
вода, кладенец и ток – 12 000
лв.
0877/852693 - заменя
дворно място с право на
строеж - Варна, за багер с
гребло и кофа
0884/762077 – продава
двуетажна къща с двор и
лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на 70 км
от София, с допълнителен
парцел с постройка. Цена
30 000 лв.
0898/798427 – продава
вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички
удобства, Столична община
– 27 000 евро. Бонус – джип!
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея,
край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава 10
дка иглолистна гора в района на Велинград
0886/196621 – спешно
търси малък апартамент в
малък град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под
наем мазе за склад или
друго

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 11 ноември
се навършва
1 година
без скъпата ни

Йорданка Стефанова
Пенчева

на 84 години
Винаги ще си
в сърцата ни!
От семейството

7.XI. - 13.XI.2018 г.

ЛУНеН
КАЛеНДАР

7 ноеМВри, 1 лУнен Ден,
ноВолУние, лУна В скорПион
Възможността внимателно да се
обмисли всяка идея значително увеличава шансовете за успех. Проблеми с реализацията на вашите планове може да се появят само при хората, свикнали да действат по чужда воля.
8 ноеМВри, 2 лУнен Ден,
нарасТВаща лУна, лУна В
сТрелец
Хармонично и комфортно ще се
развиват отношенията между близки хора. Тези, които скоро са се карали, ще се помирят, а най-неотстъпчивите ще са готови на компромис.
9 ноеМВри, 3 лУнен Ден,
нарасТВаща лУна, лУна В
сТрелец
Няма да ви бъде излишно да развихрите фантазията си - именно благодарение на нея ще намерите изход от сложни и неприятни ситуации. Тези, които не лъжат себе си и
не се страхуват да си признаят слабостите, ще успеят да въведат ред в
личните си дела.
10 ноеМВри, 4 лУнен Ден,
нарасТВаща лУна, лУна В
сТрелец
Добра услуга ще ви направят вашата принципност и безкомпромисност. Добре е да реализирате на плановете и да завършите работата по
започнати проекти.
11 ноеМВри, 5 лУнен Ден,
нарасТВаща лУна, лУна В
козирог
Най-висока ще бъде вероятността за запознанства, които в бъдеще
ще доведат до брак по сметка. Трябва да бъдете готови за това, защото
романтичните пориви няма да бъдат оценени.
12 ноеМВри, 6 лУнен Ден,
нарасТВаща лУна, лУна В
козирог
Ако се поддадете на унинието,
всички следващи дни ще тръгнат наопаки. Следете състоянието на гърлото си и на дихателната система,
може да се появи остра реакция от
непроветрени помещения.
13 ноеМВри, 7 лУнен Ден,
нарасТВаща лУна, лУна ВъВ
ВоДолеЙ
Не започвайте важни проекти
и не планирайте нещо значително.
Много време и енергия ще отива за празни разговори и спорове, които няма да доведат доникъде. Спокойно се заемете с ежедневните неща.
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Обяви

Български

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

65 гоДини
щасТлиВ сеМеен жиВоТ
на СТАНКА и ГЕОРГИ РУСКОвИ
с. Зидарово, обл. Бургас
от дъщерите, внуците и правнуците

ЗаПоЗНаЙтЕ СЕ

0889/174615 - 74/165/75,
от Пловдив, търси другарче до
75-76 г., 175 см, 80 кг, от Пловдив, Асеновград, Хисаря, Пазарджик. Да живее в апартамент, да има кола, да е добър,
домошар, да не пие и да не пуши, да не е конфликтен
0876/046466 - вдовица на
76 г., без ангажименти към деца и внуци, търси себеподобен до 85 г.
0876/824264 – 65 г., разведен, пенсионер, живее в къща. Търся жена от 50 до 60 г.,
без дом. Да живее при мен. Да
е чистоплътна и да не лъже!
0898/776349 – 72 г./173
см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска област, разведен, живее на село в собствен дом.
Търся другарче добро, благородно, с човешки качества. Аз
съм честен, почтен, чистоплътен. Живеене където предложи дамата.
0885/285997 – неженен
съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел Дечев, с. Варвара, общ. Септември, обл.
Пазарджик

0511/52296 – вдовец на
79 г., самостоятелен, в добро
състояние, желае жена до 70
г., без дом, за съвместно живеене в уютно село до курорта Албена и Кранево. Ако е
шофьор, е още по-добре
032/249675 – на 88 г. търси жена, около 65 г., здрава,
да не пуши, без ангажименти
– за гледане на мен и сина ми,
на 61 г., срещу унаследяване
на апартамент и спестявания
0886/916491 – мъж на 58
г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от 55
до 63 г., от София и Софийска област
0988/799492,
Емил
Петров - 59/170/60 - Разведен
без деца от Козлодуй, търси
съжителство с жена от малките и големите градове на България. Дамата да е на възраст
от 47 до 63 години. Да има кола, при евентуално разбиране да дойде да ме вземе . Когато заживееш с даден човек
го опознаваш. Работя към Т.Б.
за 500 лв. Добър човек съм.
0877/827210 - след 18,30
ч., 60-годишна вдовица от София търси вдовец от София,
60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

7 ноември 2018 - 18:03:14 ч. - новолуние.
за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (7.XI.- 13.XI.2018 г.)
оВен - В началото на
седмицата ще преследвате амбициозните си планове. Не подценявайте здравословните проблеми.
Телец - Ще направите важни уговорки, ще поставите начало на инициативи, които ще имат позитивен ефект. Здравето ви
е добро.
Близнаци – Ще
имате материални
постъпления. Умението ви да обръщате внимание на детайлите ще ви
спаси от загуби.
рак – Ще изпаднете в ситуации,
които не можете да контролирате. Отстранявайте
поетапно пречките, за да
придвижвате напред проектите си.

лъВ - Мнозина от вас
ще успеят да постигнат обновяване на
жилището си. Внимавайте
да не загубите здравето си.
ДеВа - Използвайте
благоприятния момент за постигане
на подем в материално отношение. Не пропускайте
да обърнете внимание на
здравето си.
Везни - Благодарение на късмета и
най-вече на пестеливото отношение ще подобрите материалното си положение. Планирайте някои свои инициативи.
скорПион – Отдайте се на пълноценен
отдих. Намерете време да обсъдите някои отдавна наболели въпроси
с най-близкото си обкръжение.

сТрелец - Ще бъдете ангажирани
със задачи, които не
търпят отлагане. Обърнете
внимание на здравето си.
козирог – Концентрирайте се, за да не
пропуснете свои важни задължения. На мнозина от
вас ще се наложи да се
погрижат за здравето си.
ВоДолеЙ - Близки и интимната половинка ще ви помогнат да планирате бъдещето си, без да изпадате в ситуация, в която да
ви се наложи да проявите
крайност.
риБи – Ще получите неочаквани шансове за въвеждането на
желаните от вас промени. Изненадайте приятно
интимната си половинка.
ДЖеСИКА

Съобщения

по изобразително изкуство,
нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник, от
68 до 75 г. Съжителство при
мен на село.
0895/751977 – мъж желае
запознанство с приятна дама
за сериозно и продължително приятелство. Моля само
сериозни обаждания и СМС!
1336 софия – „люлин”,
п.к. 134, за г-н Денев – търси
се дама, която да е сама, без
съпруг, вдовица, разведена,
която да се събере с мен, за
да имаме поне едно общо дете, а може и две. Може вдовица с нейни деца, но да е във
възможност да имаме наше.
Ще й подаря цвете, като изпрати снимката и телефона за
разговор!
0896/702155 - мъж на 76
г. желае запознанство с дама
от Старозагорска или Великотърновска област, която има
възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г. за
доглеждане и наследяване –
все още съм на крака и с багажа си!
02/4690408 – след 18 ч. –
самотен учител пенсионер от
София търси себеподобна дама за сериозна връзка от 65
до 75 г. Живеене по споразумение. Държавата, националността и произходът са без
значение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 – вдовица – хубава, непълна, осигурена, търси 74-76-годишен
господин. Може да пишете само име и телефон, аз ще ви
потърся.
0882/368952 – 65/160/65
– интелектуалка търси себеподобен, неангажиран – за
приятелство, взаимопомощ и
с дом, телефон – Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на 60
г. от хасковско село, не пуши
и не пие, търси жена от 50 до
60 г. за семейство, която да
живее при него. Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без ангажименти, с позитивен ум,

търси мъдър господин за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен
мъж с отлична визия и здраве, работи, не пие алкохол и
не пуши, очаква запознанство
с добра и приятна жена, която да е като него с чувство за
хумор – от Ловешка област,
Северна България
0894/358377 – майстор
готвач търси дама за сериозна връзка или брак. Заедно да
работим през лятото на морето, зимата – по зимните курорти. Моля само сериозни
обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня с
добро сърце търси другар за
спокойни старини, до 72 г., от
Пловдив и региона
0896/783992 – 71/155/75
– вдовица пенсионерка търси
другар за старини. Предпочита да е от Русенска и Разградска област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г., по
възможност от град, да живее
при нея с цел съжителство и
разбирателство
0885/986100 – 78/175/78,
вдовец, не пуши, почти не
пие, с пенсия 300 лв., няма
кола, без домашни любимци,
домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 6080 г./160-180 см/60-80 кг, възможна кореспонденция, живеене, може и при нея - зимата в столицата, лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с
дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска кутия 822 - вдовица на 75 г./166
см/68 кг, непушачка, запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0882/550389, Николов 81 г./169 см/70 кг, непушач,
трезвеник, добряк, лозар, иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от 71 до
83 г.
0885/538581 - търси съ-

вРЕмЕто

в сряда времето ще се запази същото като предишните дни и седмици – с лека разкъсана облачност и температури в интервала 5-16 градуса, но ще бъде по-ветровито.
в четвъртък се очаква краткотраен дъжд, но температурите ще останат със същите стойности. в петък валежите ще се усилят, температурите ще спаднат с градус-два. в събота валежи не се очакват, ще преобладава
разкъсана облачност, без съществена промяна в дневните стойности на температурите. в неделя ще остане
облачно, с температури 4-17 градуса. в понеделник ще е
облачно, а температурите ще се повишат с градус-два.
във вторник ще е ясно и слънчево, леко ветровито, с температури между 6 и 17 градуса.

биоПРоГНоЗа

През разглеждания от нас период е възможно да се засилят оплакванията от хрема, главоболие и чувство за
общо неразположение при страдащи от хроничен или често повтарящ се синузит. в подобни случаи привържениците на лечението с пчелни продукти препоръчват неколкократното дневно втриване в ноздрите на прополисов
мехлем за хрема. Съдържащите се в него прополис и етерични масла упражняват силен противовъзпалителен и
директен противомикробен ефект. Преминаването на
7.11. на луната през фаза новолуние може да стане причина през първите 2-3 дни от периода много от хората,
чувствителни към лунните цикли, да усетят лек отлив
на жизнена енергия. За повишаване на жизнения тонус ще
допринесат спазването на по-активен двигателен режим
и на диета, богата на свежи плодове и зеленчуци, на пълнозърнести храни, ядки и семена, а също и на риба.
Д-р иван сТоЯноВ
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пруга около 40 г., да не пие и
да не пуши, да не е осъждана,
психически и физически
здрава, за да създадат дете и
семейство. Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
0876/779479 - вдовец на
60 г./160 см/85 кг желае запознанство с вдовица от 60 до 64
г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована желае хубави моменти с хубав,
образован и възпитан мъж,
над 172 см, от 73 до 77 г. - за
щастлив живот. Само сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка на
подходяща възраст, но и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на 62
г., свободен, самостоятелен
02/8733786, 0885/442778
– 73/180/98, инженер, симпатичен, сам, осигурен, поет,
търси добра, осигурена, непушачка, нематериалистка, без
ангажименти жена от Варна
или София – за щастлив съвместен живот на двете места
02/9452327 – вдовец от
София, сам, независим, с кола, не пуши, не пие, 75 г./166
см/70 кг, желае съжителство
с дама около 70 г, да не пуши и пие, добра домакиня,
да може да пее. Аз свиря на
народни инструменти, а на
мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски,
гръцки, стари градски песни и шлагери
0882/550389, Стоянов –
79 г./168 см/71 кг, непушач, с
полувисше, осигурен, добряк,
иска да живее при нежна домакиня от 67 до 82 г. като влюбено семейство

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
Èçäàòåëñêà êúùà
“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð
ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

зам. главен редактор
Êðèñòèíà ÄÎÁÐÅÂÀ
Äåæóðåí ðåäàêòîð

цветан илиеВ

Коректор
Надка АНГЕЛОВА
Ðåäàêöèîííà êîëåãèÿ:

Маргарита лозанова (отг. ред.), наталия
генадиева, соня Вълкова, Уляна
Петкова, Христо цеков, цветан илиев,
кармен иванова (сътрудник),
иво ангелов (сътрудник)
Àäðåñ íà ðåäàêöèÿòà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëîçåíåö”,
óë. “Êðèâîëàê” 48,
âõ. Â, ïàðòåðà
Òåë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà,
02/865-21-93 - ãë. ðåäàêòîð
pensioneribg@abv.bg
www.pensioneri-bg.com
Çà êîðåñïîíäåíöèÿ:
Ñîôèÿ 1000, ï.ê. 870
Ðåêëàìà
ìîá. òåë. 088870-30-43
Безплатни
юридически консултации
само за абонати.
Ïðèåìíî âðåìå
ïîíåäåëíèê è âòîðíèê
îò 13 äî 15 ÷àñà
Материалите не се хоноруват,
рецензират и връщат. Всеки
автор и рекламодател носи
лична отговорност за своите
публикации. Ползват се и
текстове от интернет.
Êàòàëîæåí íîìåð 552
ISSN 1311 - 2082
ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

2

30

Медицина

45

Български

Дълголетие

7.XI. - 13.XI.2018 г.

Растения, полезни при кашлица
Ако кашлицата е суха, се използват
растения, съдържащи етерични масла и
танини. При влажна кашлица трябва да
се приемат билки, богати на полизахариди, за неутрализиране и омекотяване
на храчките. Полезни растения при кашлица са:

Мента

Запарката и чаят с листа от мента са
средство при продължителна кашлица,
бронхит, фарингит, синузит и ангина.
Приготвяне: Сушени листа от мента се
изсипват в 250 мл вряща вода и престояват половин час. Добавете една трета от
чашата в обикновен чай или напитка, разредена 1:1 с преварена вода. Приемайте
3-5 пъти на ден.

Майка и мащеха

Отварата от листа на растението има отхрачващ ефект и премахва болките в гърлото.
Приготвяне: 30 грама сухи листа се варят
в 250 мл вода на водна баня 30 минути, след
което се охлаждат и прецеждат. Приемайте
отварата 3 пъти на ден по 1 супена лъжица.

Мащерка

Чаят от мащерка е много полезен - успокоява болки в гърлото, води до по-лесно
отхрачване, унищожава микробите.
Приготвяне: Изсипете щипка суха мащерка в 250 мл гореща вода (не вряща!).
Оставете за 20 минути и след това доба-

вете чаена лъжичка мед. Приемайте по
5-7 чаши на ден.

Липа

Запарката от липов цвят е много ефективна при суха кашлица или трудно отхрачване. Нейното действие е да подпомогне отхрачването, да омекоти храчките,
да отстрани бронхоспазмите.
Приготвяне: В чаша вряла вода слагате супена лъжица сух или прясно нарязан
цвят. Оставяте да престои половин час,
след това прецеждате. Приемайте малко
преди ядене половин чаша 3-4 пъти на
ден. Липата повишава имунната защита.

Бръшлян

Листата от бръшлян помагат при отстраняване на храчките. Освен това бръшлянът имат антиспазматични, антивирусни и имунноукрепващи свойства.
Приготвяне: 1 супена лъжица листа от
бръшлян се поставят във вряла вода, прецеждате и добавяте в обикновения чай.

Хвойна, ела, кедър

При бронхиална кашлица няма по-добро лекарство от този чай. Той подобрява
отхрачването, улеснява дишането, притежава и антибактериални свойства.
Приготвяне: Кипнете игличките в 500
мл вода за 20 минути. Охладете, изцедете и пийте колкото е възможно по-често през деня.

ТЕЧНОСТ В
НЕФТА И
БЕНЗИНА
ВЪЗПАЛЕНИЕ
НА ДЕЛОТО
И ТЪНКИТЕ
ЧЕРВА

РАВНА
ПОВЪРХНОСТ
ИМЕНАТА НА
НАША
ОПЕРНА
ПЕВИЦА
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ФИНИКИЙСКИ
БОГ НА
ПРИРОДАТА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
СЕКТОР

СТРОИТЕЛЕН
МАТЕРИАЛ
ТРЕВИСТО
ПРОСТРАНСТВО
В ТРОПИЧЕСКИЯ ПОЯС

ГЕРОЙ НА
Й.ЙОВКОВ
“ЧИФЛИКЪТ
КРАЙ
ГРАНИЦАТА”

ЕЗЕРО В
СЕВЕРНА
АМЕРИКА
ПРАВИЛНИК

МАГЬОСНИК,
ВЪЛШЕБНИК

ВИСОКА КУЛА
НА ДЖАМИЯ

НАШ ПИСАТЕЛ
1900-1971
“КОРАВИЯТ
ЗАЛЪК”

НЕМСКИ
АВТОБУСИ

ЕЛОВА ГОРА

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
ИВАН ВАЗОВ

ВЪПРОСИТЕЛНА ЧАСТИЦА

НАТИСК,
ПОТИСКАНЕ
НЕЖЕНЕНИ
МЪЖЕ
БИВШ
РУМЪНСКИ
ФУТБОЛИСТ

ИСПАНСКИ
ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЕЦ

“РИТАНЕ”
НА ОРЪДИЕ

ДРУГОТО ИМЕ
НА ТРОЯ
ВИД
НАКЛОНЕН
ПЕЧАТАРСКИ
ШРИФТ

ПЛОДОВА
НАПИТКА

ЕКСПЕРИМЕНТИ

МАРКА
ИТАЛИАНСКИ
ВЕРМУТ

ДРЕВНОЕВРЕЙСКИ
СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛ

АРАБСКИ ЕНЦИКЛОПЕДИСТ
980-1037

ВОЕНЕН
КОРАБ С ТРИ
РЕДА ГРЕБЦИ

КАВГА,
КАРАНИЦА

ТРЕТИЯТ
ПЕРИОД ОТ
ПАЛЕОЗОЙСКАТА ЕРА

ГРАД
В РУСИЯ

ВРЕДИТЕЛ
ПО ПОСЕВИТЕ

НАША ПОП
ФОЛК ПЕВИЦА
ГЕРОЙ НА
К.ИЛИЕВ
“БОЯНСКИЯТ
МАЙСТОР”

КЕТОНИ В
КОРЕНИТЕ НА
ПЕРУНИКАТА
РЪКОВОДИТЕЛ
НА ВИСШЕ
УЧЕБНО
ЗАВЕДЕНИЕ

ОТЛОМКИ ОТ
ВУЛКАНИЧНИ
СКАЛИ

КРАХ,
БАНКРУТ

ОТБРАНА
ЧАСТ НА
ОБЩЕСТВОТО

КОМПОЗИТОР
ОТ САЩ
“КОНСУЛЪТ”

НЕДВИЖИМИ
ИМУЩЕСТВА

ФРЕНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР

НАША
ЕСТРАДНА
ПЕВИЦА

ВИД
РЕВОЛВЕР

ВИД
МИНЕРАЛ

ИГЛОЛИСТНО
ДЪРВО

МАРКА
БЕЛИНА

ПРОЯВИТЕЛ
ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА
ЦАРЕВИЧНИ
ПРЪЧИЦИ

МАРКА
САЛАТИ
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ЕЗЕРО ВЪВ
ФИНЛАНДИЯ

ТИШИНА,
СПОКОЙСТВИЕ
ГРАД В
ПАНАМА
ИЗВЪНГРАДСКА КЪЩА
ЗАПАЛИТЕЛНА
ВРЪВ
КАМЕНАРСКИ
ВЗРИВ
МОДЕЛ
НА ВАЗ

РАДИОАКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

СИЛНО
ЖЕЛАНИЕ

АЗИАТСКА
СПИРТНА
НАПИТКА

ДЕВЕТОСТИШИЕ

ПОРЕСТА
КРЕМЪЧНА
СКАЛА

КРЕПОСТ В
РОДОПИТЕ

ЮЖЕН ПЛОД
ЧАСТ ОТ
ТЯЛОТО

РАДИОЛОКАТОР

ПОДАВАНЕ
НА ТОПКА НА
СЪИГРАЧ

СТАРА МЯРКА
ЗА ТЕГЛО

УКРИВАТЕЛ
НА ПРЕСЛЕДВАНИ

ЧЛЕН
НА ФИЛМОВ
ЕКИП

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА
БОЖЕСТВА

ЕЗДИТНО
ЖИВОТНО

ВЪЛНА
ОТ ШИЛЕ

НАШ
КОМПОЗИТОР
“БЪЛГАРЕ”

СЕЛО ВЪВ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКО

МАЛЪК НОЖ
С ТРИРЪБЕСТ
РЕЗЕЦ

НАШ ПОЕТ
1898-1974
“АРЕНА”

УНГАРСКИ
ХИМИК
1834-1908

ЯПОНСКИ
ДЖУДИСТ,
О.Ш. 1964 Г.

МОКРОТА
МОНГОЛСКИ
ПАСТИРИ

ЖИВОТНИТЕ
ОТ СНИМКАТА

НАША
ПЕЩЕРА

ПЕСЕН НА
“ЛОС
ДЕЛ РИО”

ВИД
СКЪПОЦЕНЕН
КАМЪК

ПО-ГОЛЯМА
СЕСТРА
ГОЛЯМ
КЪТНИК

НЕМСКИ
ХЛАДИЛНИЦИ

СПОРТЕН
ОТБОР
ВИД
ПЕЧАТАРСКА
БУКВА

АРМЕНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР

КЕРЕМИДА
ПО РЪБОВЕТЕ
НА ПОКРИВ

МАШИНЕН
ЕЛЕМЕНТ
КОРАЛОВ
ОСТРОВ

ГИГАНТИ,
ВЕЛИКАНИ

РАЗКАЗ ОТ
ИСАК БАБЕЛ

ХИЖА В
СРЕДНА ГОРА

НАШЕ ДРЕВНО
БОЙНО
ИЗКУСТВО

БИВША
НЕМСКА
ФИГУРИСТКА

МЪЖ ОТ
ГОДЕЖА ДО
ЖЕНИТБАТА

ФИЛМ НА САЩ
С МАДОНА

ЯПОНСКА
АКТЬОРСКА
ДИНАСТИЯ
ОТ ТЕАТЪР
“КАБУКИ”

ХРАМ С
ПРАВОЪГЪЛНА
ФОРМА

МАЛКОТО
НА КРАВА

НЕМСКИ
КОНСТРУКТОР
1832-1891

СЛОЖНА
ФИГУРА ПРИ
ПЪРЗАЛЯНЕ
С КЪНКИ

МУЗИКАЛЕН
ОТКЪС ЗА
УПРАЖНЕНИЕ
СВЕТЛОЗЕЛЕН
ЦВЯТ

КАТАРАМА

ЯПОНСКО
ИЗКУСТВО ЗА
СГЪВАНЕ НА
ХАРТИЕНИ
ФИГУРИ

ПЛАНИНСКИ
ВОСЪК

МАШИНА ЧОВЕК

ЛЕГЕНДА,
ПРЕДАНИЕ

СВОБОДНА
ОБЩИНСКА
ЗЕМЯ ЗА
ПАСИЩА

ГРУБ ТЕПАН
ВЪЛНЕН ПЛАТ

ПОСТ ВЪВ
ФУТБОЛА
ОСТАТЪК ПРИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

Р Е Ч Н И К: АТКА, ИЛИОН, ИРОНИ, ЛАПИЛИ, ОНТАРИО, РАВИ, РАНИТ, РОКЕ, СОЛАНА, ТРИРЕМА

оòãîâîðè îò áð. 44
сòð. 27

сòð. 38

ВоДораВно: „Вълшебникът от Оз“. Леониди. Триада. Ягода. Отони. Мев. Акари. Иригатор. „Аро“. Ама. СкуВОДОРАВНО: Александрина Милчева. Онтарио. Наган. Елак. Устав. Снакс. “На М.”. Ина. КЕНАР. Имоти. Ректор. Бор. “Нанси”. Ергени. Солана (Хавиер). Девон. Откат. Атка. Илион.
ла. Ино
Анка Вокализа.
(Пол). Намаз.
Кофпомпа.
ТолИтикава.
Мера.Пад.
Окано
Нектар. Опити. Левит. Инари. Фалит. Мир. Вила. Роке. Фитил. Лам. ЛАДА. Мерак. Нар. Нона. Радар. Пас. Ока. Ото (Николаус). Кон.
Мит.(Бернар).
Робот. Рокер.
(Исао). Влага. Ресен. “Макарена”. Ето. Базилика. Ерат (Кристине). Молар. Теле. “Арарат”. Типа. Годеник. Титани. Атол. “Рави”.ми.
Аретир.
Меласа.
Сто. Овен.
ОСРАМ. Скакавица. ТТК. Атеней. Нол (ДиОТВЕСНО: Плоскост. Авицена. Оператор. Ентероколит. Радон. Резеда. Октан. Лапили. Арак. Василев (Милчо). Савана. Италик.
Елени.
Вар.
Ранит.
Икони.
НИС. Нали.
Ятак.
тер). Рамо.
Наивитет.
Мода.
Анан
(Кофи).
Поверие.
Роене.
ДреКака. Адонис. Ламар. Амидол. Ярина. АТЕ. Минко. Ене (Александру). Озокерит. Настев (Сашо). Аба. Арати. Маг. Ирони. Вратар. МАН. Гнет. Стилет. Минаре. Тан (Карой). Тим. Меноти
наж. Време.
Али.“Орела”.
Алов (Александър). Бри. Алани. „Евита“.
(Джан Карло). Оригами. АЧЕ. Китан. Тока. Опал. Елит. Крамола. Опока. Елата. Иванова (Лили). РИКАДОНА. “Евита”. Ос. Акар. Трирема.
Асара.
Единак. Калюмет. Амал. Тъкане. ИРИ. „Еникар.“. Никотин.
оТВесно: „Българи от старо време“. Лео Конфорти.
Еридан. Яшода. Оплакване. „Или“. „Енара“. ОММ. Инеман
(Светоплук). Оби. Имами. Ата. Елата. Н‘До (Жозеф). АНП. Стенд. Акър. Шиити. Каскет. „Ран“. Орса. Тан. Пеликан. Пътник. Покемони. Ани. Тригуна. Айова. Елек. Бои. Аладов (Николай). „Дежа вю“. Там-там. Винар. Лимит. Родео. Арецо.
Изотери. Завръз. Налче. Ватин.

2

32

45

Хумор

Български

Е

Пчела и търтей
Търтеят се влюби във пчелата
и взе да я ухажва страстно.
- Поспри се, мила, почини си преуморяваш се опасно!
Аз кътче знам едно прекрасно
зад кошерите тук, наблизо.
Ела да си починем там любов голяма ще ти дам!
Привечер ще се приберем
и никой няма да узнае.

Медец уханен ще ядем само трябва да си траем!
А утре пак със тебе двама
игра любовна ще подхванем,
а сестрите ти глупачки
зарежи ги, нека бачкат!
Пчелата кротко го изслуша
и понеже й дойде до гуша
от такива тарикати,
усмихна се и най-любезно
зад кошерите го изпрати.
Изведе го и го остави там да дреме във тревите сам.
- Ще дойда после, чакай тук!
Не мърдай, не издавай звук,
прави се на умрял - не шавай
и тихичко се забавлявай!
И докажи, че ме обичаш,
мисли за мен - не ме забравяй!...
И търтеят полегна замечтан
сред цветя в лъчи облян
и като агънце заспа
с мислите за любовта...
И както кротичко си спеше,
стрела любовна го понесе
към тез бездънни небеса,
но беше с клюн и със крила!...
Поука:
В кошера има закони и ред
и всичко се движи по правила.
Обратно е в живота – навсякъде търтеи,
късмет е да видиш работна пчела...
Павлин БЕЛИШЕВ

Учителка пита новопостъпил ученик:
- Как се казва баща ти?
- Не знам, госпожо.
- Е, как да не знаеш?
Майка ти как му вика?
- Тъпанар!

Малкият Гошко отива при баща си:
- Спешно ми трябват
десет лева, татко!
Нямаш ли някаква работа, която да
свърша, за да ми ги

дно ченге, законспирирано като
пенсионер, чакаше на опашка в пощата. Според плана на
центъра трябваше да
получи дребна сума от
друго ченге, законспирирано като касиер.
Част от парите трябваше да предаде на
трето ченге, законспирирано като продавач
в магазин за хранителни стоки, но повечето
бяха предназначени за
четвърто ченге, законспирирано като инкасатор в електрическата компания.
Трудно стана да се работи - мислеше си ченгето. - Твърде много време
губим по опашки. Ето, само тук чакаме поне триста души от нашите, законспирирани като пенсионери, а колко по-лесно щеше да бъде да ни
пратят парите със записи... Вярно, трябва да се
спазват и законите на
конспирацията, но напоследък прекалено сме се
бюрократизирали...
Към опашката приближи ченге, законспирирано като продавач
на вестници, и сред чакащите възникна спор.
Една част твърдяха, че
половината политици
са ченгета, а друга част
- обратното. Само един
възрази и на двете групи, като каза, че всички

дадеш като възнаграждение?
- Нямам, сине…
- В такъв случай нямам
ли право на помощ?

Скитник се дотътря до задната врата на
малката кръчмичка „При
Георги и змея“ и прави
знак с ръка на собственичката:
- Не съм ял нищо от

са ченгета, независимо
дали са политици.
Ченгето, за което става дума, отново се замисли. От една страна, самото то е потомствено

три дни. Ще отделите
ли нещо за един стар
човек?
- Няма, безделнико! –
крясва жената и хлопва
вратата под носа му.
Тогава скитникът се
доближава до прозореца на кухнята и пита отново:
- Извинете, а може ли
да разменя две думи и с
Георги?

ти кога бе дошъл редът му. Получи парите,
преброи ги внимателно
и тръгна към спирката.
Автобуса го нямаше, но
изкушението беше тук –
Ивайло ЦВЕТКОВ

ченге. Всички в рода му
бяха ченгета, законспирирани като работници
и служители. Дъщеря
му беше законспирирана като студентка, а синът му – като стругар.
От друга страна обаче,
той имаше един приятел
шофьор, който не караше нито кола, нито камион, а работеше в полицията. Значи излизаше, че е шофьор, законспириран като ченге.
Докато разсъждаваше над този парадокс,
ченгето просто не усе-

Епиграми
гладува все
Осанна!
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Едно ченге, две ченгета

- Мамо, тате ли ти купи палтото?
- Тате, тате... Ако разчитах
на него и тебе нямаше да
те има!

Хвала на нашите
управници,
що преизбрахме
трети път!
Те спят на пухени
възглавници
по гръб, встрани и
по очи,
а беднотията

Хумор

и… продължава
да мълчи.

Управляващи
и народ

Ядат на любениците
средата,
а нас пързалят на
кората!
Ради КОВАЧЕВ

Една мутра отива в
бар и вижда две момичета. Обажда се на друга мутра и казва:
- Намерих две момичета.
- Хубави ли са?
- Стават, като пийнеш.
След малко се звъни
на звънеца в дома на
другата мутра. Той отваря, вижда приятеля
си с момичетата и казва:
- Брато, аз толкова
много не мога да пия!

едно ченге, законспирирано като продавач на
банички, го дебнеше и
се опита да го провокира. Ченгето, за което става дума, за миг се поколеба, но прояви характер. Спомни си, че по инструкция парите все пак
му бяха поверени само
временно, а безотчетни
средства по чин не му се
полагаха...
Автобусът най-после
пристигна. В него царуваше обичайната блъсканица, подсилена този път от присъствие-

то на някакви ченгета, законспирирани
като контрольори. Те
натрапчиво настояваха да им бъдат представени ученическите карти на група ченгета, законспирирани
като пънкари.
- Я оставете децата
на мира! – защитиха
младата смяна няколко ченгета, законспирирани като пътници.
– Да не си мислите, че
бащите им са ченгета,
законспирирани като
милионери?!
И тук възникна
спор, но въпросното ченге този път не
се замисли над същността му. Като следваше разпоредбите за
опазване на служебната тайна, то достави сумите на получателите, скъта разписките в подплатата на
сакото си и преброи
остатъка. Остана доволно – имаше достатъчно за две обикновени вафли, каквито
много обичаше ченгето, законспирирано като негова съпруга. Намериха се дори
малко стотинки и за
ченгето, законспирирано като просяк, на
ъгъла до тях.
Любомир МЕТОДИЕВ

Афоризми
 Празен портфейл
парти не прави.
 И голата истина понякога се облича модерно.
 От мръсни помисли не чакай чисти

дела.
 Беше гола вода, пооблечена с власт.
 При плуване в
охолство няма опасност от удавяне.
Димитър КАНДЕВ

Фатална
грешка
Преди години родната ни нация
отсече: либерална демокрация!
И веехме байраците юначно,
и мислехме, че всичко е прозрачно…
О, демокрация? И либерална!
Какво направихме, каква беда!
И дрога си прекарваш нелегално,
и те гърмят на воля при това!
О, демокрация? И либерална!
Като че спим в една огромна спалня
и там иззад дебелото перде
кой както мине - яко ни краде!
При тази демокрация брутална
ругаеш президента си тотално.
Но някак си не мож плати си тока
и битката е истински жестока.
И още: толкоз „хубаво” тук стана,
че младежта в чужбината остана.
Та млад човек не може се намери,
за работата търсят… пенсионери!
Ех, с демокрацията либерална
май грешка тук направихме.
Фатална!
Уляна ПЕТКОВА
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