два веСÒнÈÊа в едÈн
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Проф. Христина
вУЧева:
идва ли
кризата

Çà âàøåòî

на стр. 3

изборни
резултати
след балотажа

®
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на стр. 13

Наложителни промени

Както вече всички разбрахме,
пенсиите
ще бъдат увеличени с
НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК
6.6% от първи юли догодина. Тосъобщи социалният министър
ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ ва
Бисер Петков.
ИЗЛИЗА
В
СРЯД А
В проектобюджета за 2020 година са заложени и повече средства за личен
асистент за хората с увреждания, посочи министърът.
Само по себе си за
някои това увеличение
със сигурност е повод
гостува
за радост.
актрисата

Аз знаì äâе и
äâеñта
александра
сърЧадЖиева

- г-жо сърчаджиева,
водите риалити предаването „игри на волята”. Бихте ли се справили, ако сте участник,
и колко е силна волята ви?
- „Игри на волята“ е
наистина уникално предаване и съм щастлива,
че е на екран. Докато
снимахме, беше доста
трудно.
ПОЗИЦИЯ

на стр. 22

Честността

на стр. 2

Левчев - орисията
на талантливия БеÇÑиËие
във време на догми
раЗмисли на
главния редактОр

Гласоподавателите
искат промяна. Сигналът е подаден, обецата на ухото на бившия
охранител е поставена. Страхът от предстоящо възмездие го прави гневен, безпардонен
и арогантен. Толкова
средства хвърли за гарантиране на електоралната подкрепа, толкова обещания даде, навъртя километри, отряза лентички, снима се с
дечица, доволни от живота под мъдрото му ръководство, и накрая 10
областни центрове отиват в други ръце. Загубено е мнозинството в десетки общински съвети.

Банално е, че след избори победата има много бащи, а загубата
е сираче. Управниците твърдят, че са смачкали главния опонент
– БсП. те без враг не могат. явно внушението, че независимата
мая манолова, безпартийна от 4 години и успешен омбудсман,
ги е обладало непреодолимо. нищо че само 20-те хиляди гласа и
5-те процента разлика между нея и фандъкова в почти двумилионна софия е категорично доказателство, че на столичани им е
писнало. а оттук започва всичко.
на стр. 20
срещу усилията на инициативния комитет, наречен от Б. Борисов збирщайн се из24-и национален фестивал „листопад на спомените”,
правиха парите, раздутата администрация,
слугинските медии и откровените манипулатори. дали ще има касиране, като се имат
предвид „безпристрастността” на съда и
топлата връзка на властта с прокуратурата, отговорът е ясен – не.
Показателно е, че в общия строй пред урните застанаха леви, десни, националисти. мързелът, страхът и отчаянието попречиха да
се наредим до Будапеща, варшава, истанбул.
Борисов изрече купища неверни неща, нападна
непочтено „костинбродската кукувица”, „човека на братя галеви”, „купувачката на цигански гласове и организаторка на ундурми”…
дори мая да го осъди, какво от това? нали
елена йончева го стори – нито се разбра, нито се разчу. муха го ухапала – продължава да
управлява авторитарно държавата.
истината е, че надеждата за промяна из8 НоЕмВри
абонирайте се във всички
буява. БсП удвои позициите си. Повярваха й
пощенски
станции на страната.
гражданите на четири областни центъра, на
гарантирайте
си получаването
десетки малки и големи населени места. автентичната десница показа, че не е останана любимия вестник у дома.
ла в историята. независимите кметове от
1 месец
3,50 лв.
изключение в началото на прехода се превърнаха в реалност. монолитността на герБ се
2 месеца 6,30 лв.
пропуква. връща се нормалността според ли3 месеца 9,10 лв.
дера й. Остава да се възстанови честността,
да се прогони апатията. Хората да заживеят
6 месеца 17,50 лв.
със самочувствието, че са господари на собст12 месеца
35 лв.
вената си съдба и от тях зависи всичко. „П”
на стр. 11

на стр. 4

варна 2019

Когато духът и сърцата са млади

на стр. 30

АрхАнгеловден ÀÁÎÍÀÌÅÍÒ 2020
Àбони
раéте
с

е!

каталожеН
№552

2
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К

Законът

ънчо Колев от
Разград ни пише: „Преди 2 години се разведох и съдът присъди семейното
жилище на съпругата
ми. Като дългогодишен
абонат и читател на
вестник „Пенсионери”
питам - правилно ли е
това, след като аз съм
придобил апартамента преди брака?”
Най-напред искам да
поясня понятието „семейно жилище”. Това е
онзи апартамент, къща,
етаж от къща, в който
семейството живее постоянно и преимуществено. Семейното жилище от гледна точка на
това чия собственост е,
може да бъде собственост, на двамата съпрузи, когато то е придобито преди брака от двамата съпрузи или по време
на брака. Семейното жилище може и да е придобито също така преди брака от някой от съпрузите. То може да е
придобито по наследство от единия съпруг.
И накрая жилището може да не е собственост
на никого от съпрузите. Тази хипотеза е срещана много често. При
нея родителите на единия съпруг са предоставили техен апартамент
на младото семейство
да го ползва и живее
в него. В този контекст
Семейният кодекс (СК)
разглежда и въпросите
с ползването на семейното жилище след развода. В Чл. 56. ал. (1)
законът постановява:
”При допускане на развода, когато семейно-
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Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Семейното жилище след развод
то жилище не може да
се ползва поотделно от
двамата съпрузи, съдът
предоставя ползването
му на единия от тях,
ако той е поискал
това и има жилищна
нужда.” Първата хипотеза в случая е, че
другият съпруг трябва да поиска от съда
да ползва семейното
жилище и освен това да има жилищна
нужда, тоест да няма къде да живее. В
ал. 2 обаче изрично е
посочено, че: „Когато
от брака има ненавършили пълнолетие деца
и семейното жилище е
собственост на единия
съпруг, съдът може да
предостави ползването
му на другия, на когото
е предоставено упражняването на родителските права, докато ги
упражнява.” В тези случаи съдът е задължен,
когато семейството има
ненавършили пълнолетие деца, да се произнесе служебно за ползването на семейното жилище. В алинея 3 от чл.
56 от СК се разглеждат
случаите, когато жилището е собственост
на родителите на единия от съпрузите, които
са предоставили техен
апартамент на младото
семейство да го ползва
и живее в него. Тогава
ако... „от брака има ненавършили пълнолетие
деца и семейното жилище е собственост на

От стр. 1
Но в действителност трябва да
е повод за размишление, коментира задълбочено Георги Вулджев от ЕКИП (Експертен клуб
за икономика и политика).
Икономистът счита, че правителството няма ясна дългосрочна визия за бъдещето на пенсионната система в България. А от
такава има спешна нужда, защото според него системата е практически фалирала. Без реформа,
поне на нивата на
пенсионни вноски, един ден настоящите млади
работещи може да
се окажат без каквато и да е финансова
сигурност в своите
старини.
Кръпките по
фалиралата
система
Личи си, че политици и правителство поне частично осъзнават това.
Промяната в пенсионната формула, която правителството се опита да въведе
в началото на тази година, го показва, отчита икономистът.
Уви, тя донякъде се оказа неуспешна и реалното й въвеждане
беше отложено с 4 години найвече поради изключително неадекватна публична комуникация
от страна на НОИ и МТСП.

телите на единия съпруг
или е придобито от него преди брака, ползващият го съпруг да продължи да живее с новия си брачен партньор в чуждото жилище. Тази възможност
за промяна на ползвателя се дава и при
изменения на обстоятелствата, при които
е предоставено жилището за ползване
от съда на единия от
съпрузите. Чл. 57 от
Семейния кодекс указва, че по силата на съдебното решение, с което се предоставя ползването на семейното жилище, възниква наемно
отношение. Това означава, че ползващият го
дължи наем за ползването на чуждото жилище. Решението може да

близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му
на другия, на когото е

предоставено упражняването на родителските
права, за срок до една
година.” В ал. 5 законът
разглежда казуса: „ Когато съпрузите са съсобственици или имат общо
право на ползване върху семейното жилище,
съдът предоставя ползването му на единия от
тях, като взема предвид
интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други
обстоятелства.” В ал. 4
от същия текст на закона се дава възможност
ползването на семейното жилище да бъде прекратявано преди изтичане на срока, при положение че отпадне жилищната нужда от ползващия го в случаите, когато ползвателят сключи
нов брак. Тогава, независимо от това, че има
деца, законът преценява, че не е морално, не
е справедливо в жилището, което е на роди-

Но целта на промяната във
формулата беше ясна – да затвори някои вратички в системата,
които позволяваха източването
на първия - държавен, стълб на
пенсионната система.
Защото въпреки че през последните три години дефицитът във Фонд „Пенсии“ не расте, политиците са наясно, че това е само временна пауза благодарение на благоприятното състояние на икономиката, от една

безплатна
консултация

Абонатите ползват безплатна консултация от нашия
адвокат
Кръстан
Владимиров по възникнал личен проблем.

Каталожен №552

Опасенията от рецесия в Европа стават все по-явни. А осигурителната тежест не може да
се покачва до безкрай, защото тя
задушава бизнеса и потреблението, наливайки все повече и повече пари в една система, която
е обречена на перманентен дефицит поради самата си фундаментална структура.
В условия на демографска
криза и застаряване на населението една система, която зависи от това млади да
издържат стари, само и единствено може да обрече и двете
групи на фалит. Да се
упорства в поддържането на подобна система, без тя да бъде реформирана, е самоубийствено, счита Вулджев. И по отношение
на финансовото състояние на държавата, и
по отношение на бъдещето на целия ни народ.
Ако доходите и заетостта се свият, а пенсионните разходи останат същите, това
води до набъбване на дефицита
и увеличава фискалната тежест
на държавния пенсионен фонд.
Което не е добре, защото води
до набъбване на цялостния фискален дефицит. А хроничните
дефицити могат да доведат до
фалит.

Наложителни промени

страна, и постоянното покачване на осигурителната тежест, от
друга. Това благоприятно състояние обаче вече върви към своя
край – първите признаци на забавяне в икономическия растеж
са налице – фалит на компании,
съкращения на персонал в големи европейски банки и намаляване на печалби.

Абонирайте се!
Не пропускайте
тази
възможност!

бъде вписано в имотния
регистър, като вписването има действието по
чл. 237, ал. 1 от Закона за
задълженията и договорите. Това важи за случаите, когато жилището е
придобито по време на
брака, когато е собственост на единия от съпрузите или е собственост
на негови близки. В тези
хипотези всяка от страните може да поиска „...
съдът да определи размера на наема с решението за развод. Не се
дължи наем за ползваната от ненавършилите пълнолетие деца жилищна площ. Определеният размер на наема
може да бъде изменян
при промяна на обстоятелствата.”
И сега да се върнем
на питането на нашия

6.XI. - 12.XI.2019 г.
читател. Тъй като въпросът не е конкретизиран - в смисъл имат
ли деца от брака или не,
съпругата доказала ли
е по време на развода
своите нужди от жилище или здравословното
си състояние, не мога
да коментирам съдебния акт, с който е постановен разводът. Мога обаче да препоръчам
на читателя внимателно да прочете материала и сам ще намери отговор на въпроса си.
Накрая искам да подчертая, че в настоящия материал коментирахме в популярен вид
въпроса за ползването на семейното жилище след развода. Не помалко интересен е въпросът с разпореждането със семейното жилище по време на брака и след развода. Тези въпроси ще разгледаме в следващия брой
на вестника.

Икигай и
философията
на японските
дълголетници
Какъв е ключът за щастието?
Прави това, което обичаш, не
си слагай твърде
много грижи на
сърцето и живей
така, че да не те
тормозят съвест
или съжаления.
Това, което звучи
като късметче за
кафе, всъщност е
философия, която намира своето доказателство
в една общност на остров Окинава, наречена Селото на дълголетниците, където жителите имат найвисоката средна продължителност на живота в света. Философията, известна като икигай, грубо преведено като щастие, произтичащо от собствените
занимания, в които човек да намира смисъл и цел
в живота. Иначе казано - да обичаш работата си,
да вярваш, че правиш нещо полезно и да си щастлив от това.
Огими, приятно селце с 3000 души население,
е известно с бавното си темпо на живот, красиви
пейзажи с изглед към океана, публични събирания, лични зеленчукови градини и жители, които
се усмихват, смеят се и се шегуват непрекъснато.
Тяхната особена гордост е, че често живеят по
над 100 години и имат далеч по-малко заболявания, отколкото повечето други хора, включително
рак, деменция и сърдечни заболявания.
Редица книги са се изписали за икигай. Вероятно
отговорът е комбинация от фактори, които включват обичайните заподозрени: диета, движение, упражнения, приятели и общности. Общото, което
имат тези зони на дълголетие и щастие по света,
е фактът, че обичат своя начин на живот - обикновен, с малко притежания, повече време на открито, с честни приятелства, достатъчно сън и здравословно хранене. Това, което дълголетните японци
могат да добавят към този списък, е икигай, понятие, което понякога се използва като синоним на
цел, страст, смисъл, мисия, призвание и порив към
нещо. Ако съберете всичко това заедно и изчистите
съдържанието му, ще получите есенцията на японската философия.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

6.XI. - 12.XI.2019 г.

Социални

Проф. Христина ВУЧЕВА:

Със следващите редове ще се опитам да
ви убедя, че в момента
не сме в криза, но съществуват много причини тя да се появи в
близките години и затова колкото повече
знаем за причините,
толкова по-добре ще
се справим с предизвикателствата, пораждани от кризи.
В настоящия момент ние трудно възприемаме тезите, които вървят в западните
демокрации след голямата рецесия от периода 2008-2010 г., че
капитализмът е система, която периодично
има проблеми с икономическия цикъл.
Ние, от Източна Европа, все още сме убедени, че това не е така, а ако има проблеми в икономиката, те
са поради лоши политици, които не искат
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Идва ли кризата

да правят структурни
реформи.
В западните страни се наложиха други
убеждения. От средата
на 2018 г. се повтаря,
че кризите идват неизбежно на десет години и поредната чука на вратата.
Данните за първото
полугодие на 2019 г.
в големите европейски страни са на път
да потвърдят това.
Тези, които побързаха да говорят за криза у нас, бяха опровергани от данните за
растежа в страната ни
за тази година. Ние се
справяме добре и имаме растеж от около
3,5% за второто тримесечие на 2019 г. Ето
защо г-н Борисов този
път е прав, като възрази на твърденията,
че страната вече е в
криза.
Не сме нито в криза,

нито в рецесия,
но съществуват
рискове, които
могат да я произведат.
За нас е важно да държим
сметка за възможното негативно влияние
върху нашето
индустриално
производство,
а и върху икономиката въобще. Може да
се очаква още
през втората половина
на следващата година
и особено през 2021 и
2022 г. да не се радваме на сегашния растеж
и ниска безработица.
При предстоящото актуализиране на
тригодишната бюджетна прогноза е наложително да се осмислят и
преценят реално всички възможни неблагоприятни въздействия.
Първо, трябва да се
анализира прилаганата досега политика на
заобикаляне на Закона за държавния бюджет и раздаване на
пари за Министерството на икономиката и
Министерството на регионалното развитие.
Като начало трябва да
се поиска от министъра на икономиката да
информира Министерския съвет какво се
случи с предоставените му през 2018 г. 500

млн. лв. за ремонт на
язовири и преди тях –
120 млн. лв. за изграждане на хвостохранилища. Министърът на
регионалното развитие да бъде изслушан
в съответна комисия
на Народното събрание относно използването на предоставените в края на 2018 г. от
държавния бюджет 1,2
млрд. лв. за магистрала „Хемус“.
Второ, рискове носи
за следващите години
и финансовото състоянието на енергетиката.
Известни са разправиите за лошата работа
на енергийната борса,
за съмненията за манипулиране на цените на борсата, за неяснотите в наредбите на
КЕВР по отношение на
енергията от възобновяеми източници и по
отношение на останалите участници в производството и продажбите на енергия.
Самият закон за
енергетика след многобройните поправки,
повечето не в обществен интерес, е заплаха
за бъдещите разходи
на обществото за тази сфера.
През
последните
дни министърът на
енергетиката г-жа Петкова заяви, че от 2020
г. либерализацията на
енергийния
сектор
ще е пълна. След това
бе пояснено, че това

Такса
„водомер“
може да бъде въведена с новия Закон за
водоснабдяване и канализация.
Предложението ще
бъде обсъждано от
експерти и представители на синдикатите, Министерството
на финансите и регионалното ведомство.
Идеята е да се въведе фиксиран компонент в цената на
ВиК услугата, подобен
на такса „задължения
към обществото”, която сега плащат битовите клиенти и фирмите в сметката за ток.
Таксата щяла да

позволи да се създадат предвидими финансови потоци, което да помогне за стабилизирането на ВиК
сектора, е един от аргументите на регионалното министерство. Идеята за такса
„водомер“ беше предложена още преди месеци. В новия закон
може да залегне и възможността за служебна промяна на цената на водата. Сега, за
да поскъпне водата,
се изисква одобрение
от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Ако бъде приета

бисер

ще става постепенно.
Румен Радев е ахиСтраната ни се забави лесовата пета на Бойс години при изпълнеко Борисов.
нието на изискванията
Александър
на ЕС по т.нар. либераСимов
лизация.
Ако и сега ще се прави постепенно, то със
сигурност ще се наложи държавният бюджет да плаща милиарди, и то в най-неблагоприятни години.
По същия неясен и
За чисто
непоследователен наземеделие
чин се говори и за
договорите с т.нар.
американски централи. Поне от 4 г. АИКБ
представи разчети и
доказа, че тези договори трябва да се прекратят, защото трупат
необосновани разходи върху страната ни,
респективно върху нашия бизнес – около
България е на първо
700 млн. лв. годишно. място в Европа за найПри тези условия добра ефективност по
и при това състояние ключов екологичен
на натрупани дълго- показател - събиране
ве в НЕК и БЕХ - по- на опаковки от продуради споменатите по- кти за растителна загоре законови недо- щита в земеделието.
мислия в цени и на- Това каза министърът
редби, предстоящото на земеделието, хравкарване и на друго ните и горите Десисдържавно енергийно лава Танева.
предприятие в нови
Драматичен
дългове не е повод за
спад
радост, която върви от
екраните през последните дни във връзка
със строеж на газопровод за повече от
2 млрд. лв.
Следва

Слагат такса „водомер“ Догодина 1 663 668
в сметките за вода души остават под
прага на бедност
идеята обаче, цената
ще може да нараства
„служебно“ при промяна на структуроопределящи компоненти за формирането на стойността като
повишаване на минималната заплата или
на цената на тока.
Да се отнеме правото на общините да съгласуват бизнес плановете на ВиК дружествата в раздела „цена”, а само по целесъобразността на заложените в тях инвестиционни предложения,
е друго от предложенията, което ще се обсъжда. В закона ще
се предвиди неотменим праг на социалната поносимост на
цената на водата, което означава, че определено минимално
потребление на вода
от 2,8 куб. м на едно лице няма да надхвърля 2,5% от средномесечния доход на
домакинствата в една
област.
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проблеми

От 1 януари 2020 г. линията на бедност да
бъде 363 лева - това предвижда проект на
постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност. Линията на
бедност през тази година е 348 лева. Предложеният нов размер за 2020 г. е с 4,3 на сто
по-висок в сравнение с 2019 година.
В доклада на социалния министър се посочва, че определянето на размера на линията на бедност за страната се извършва на
основание на методиката, приета с постановление на Министерския съвет от 24 септември тази година. С определянето на линията
на бедност от 363 лв. за 2020 г. финансовата
подкрепа за хората с трайни увреждания ще
бъде актуализирана и ще отговаря на динамично променящата се икономическа среда,
се отбелязва още в доклада.
От 1 януари 2019 г. с влизането в сила на
Закона за хората с увреждания се промени
действащият до 31.12.2018 г. подход за определяне на размера на месечното финансово
подпомагане на хората с трайни увреждания.
Съгласно закона размерът на месечната финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо
линията на бедност в България за съответната година, се припомня в частичната предварителна оценка на въздействието. В нея пише
още, че при размер на линията на бедност от
363 лв. средномесечно на човек от домакинство под прага на бедност са 1 663 668 души.

кРАТКИ
ВЕСТИ

До 2050 година България ще загуби една
четвърт от населението си, пише в доклад на
ООН, цитиран от Ройтерс.

Опасен колбас

Салам, заразен с
листерия, произведен
в Германия, е открит
в български магазини.

Гуми менте

Гуми втора ръка със
съмнително качество
заливат пазара у нас.
Сигнали от ужилени
шофьори получават и
в автосервизите, където подготвят колите за
зимата.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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45

Политика
коментираме

Левицата
в Аржентина се
върна на власт

На 27 октомври кандидатът на левицата Алберто Фернандес постигна убедителна победа на президентските избори в Аржентина и доведе до завръщането на бившия президент Кристина Киршнер на власт, този път като вицепрезидент.
60-годишният юрист Фернандес спечели 48%
от гласовете, а консервативният му съперник Маурисио Макри получи 40%. Резултатът позволява
на Фернандес да спечели още на първия тур, без
да е необходим балотаж, който беше предвиден
за 24 ноември. За да бъде избран още на първия
тур на президентските избори в Аржентина, според конституцията кандидатът се нуждае от 45%
от гласовете или от 40%, ако има 10-процентна
преднина пред втория.
Фернандес обеща да въведе „нов ред” и да изгради страна „с повече равенство и солидарност”.
Неговият вицепрезидент Кристина Киршнер заяви, че той е изправен пред много трудната задача да спаси страната, „разрушена” по думите й от
„неолибералната” политика на Макри.
Досегашният президент, който се бореше за
втори мандат, призна поражението си и поздрави своя наследник на поста. Той обеща, че опозицията ще действа по „разумен, конструктивен
и отговорен” начин. „Ще продължим да работим
заедно за всички аржентинци”, каза вече бившият държавен глава и добави, че е поканил Фернандес на закуска.
Когато дойде на власт, той бе приветстван от
поддръжниците на икономическия либерализъм,
опониращи на протекционистката политика на
Кристина Киршнер, управлявала страната от 2007
до 2015 г., и на съпруга й и неин предшественик
Нестор Киршнер.

Български

От стр. 1
Главният противник
– левицата, е с двойно повече позиции из
страната и в София. Отдалечава се мечтата за
пълновластно векуване на премиерския
пост и т. н.
Какво излезе на показ при първото гласуване? Видя се защо бе
провален Законът за
машинно преброяване
на волеизявлението.
Причината е невъзможността да се манипулира каквото и да било и
да се премахнат недействителните бюлетини.
Те постоянно се множат. Процентно подобно чудо няма в нито една европейска държава
– 15-17 на сто. Азбучна
истина е, че тоталитарната власт блокира масовото участие на хора
в каквито и да било демократични форми на
контрол. Тя не може да
купи всички граждани,
да уплаши с уволнение
цялото трудоспособно
население. Влиянието й е ограничено върху пряко свързаните с
нея, работниците във
фирмите, облагодетелствани чрез обществени поръчки, и партийните членове. Затова
раздува администрацията и чиновническия
апарат. Половин милион българи съдбоносно са свързани с падането на Борисов. Защитавайки го, борейки се
за него, те самите оцеляват. Внушено им е,
че дойдат ли другите,
наречени директно от
Бойко

ЛОШИТЕ

Макри опита да съкрати бюджетния дефицит, но
обезценяването на песото го принуди да поиска
голям спасителен пакет на стойност 57 млрд. долара от Международния валутен фонд. Тази сделка е все по-ненавиждана от аржентинците, както и
мерките за строги икономии, които бяха наложени
на средната класа заради нея. По време на неговия
мандат икономиката бе в рецесия, годишната инфлация - над 50 процента, а стандартът на живот
на милиони хора падна под линията на бедност.
През цялата предизборна кампания амбициите
на Макри за втори мандат се сблъскваха със суровата действителност: продължаваща рецесия, непреодолима инфлация, която достигна 37,7 процента, увеличаващи се безработица и бедност, засягащи над една трета от аржентинците.
След като се озова под светлината на прожекторите, 60-годишният адвокат, който преподава
право от 30 години в университета на Буенос Айрес, прегази другите кандидати на първичните
избори през август и се очерта още тогава като
най-големия фаворит за президентското кресло.
На 27 октомври аржентинците гласуваха не само за президент и вицепрезидент, а и за смяна на
половината състав на Камарата на депутатите и една трета от състава на Сената. Те избираха и губернатор на провинция Буенос Айрес, в която живеят
една трета от гласоподавателите, както и кмет на
столицата, която е най-богатият град в страната.
И при тези избори левицата доминираше.
На президента предстои нелеката задача да
предприеме такива мерки, че да може да се справи с тежката икономическа криза в страната.
Цветан ИЛИЕВ

те ще изхвръкнат на
улицата. Понеже не
става дума за експерти и конкурсите са фалшиви от чистачките до
кметовете в общините,
от портиерите до министрите, по списък са
на барикадата. Те обаче не достигат. Останалите две-трети са срещу тях. Отсъстват апатичните, отчаяните,
традиционно неотиващи до урните.
Второто направление е още по-страшно
- държането в колосална мизерия на почти два милиона нашенци, определени от европейски наблюдатели за „живеещи в риск
от бедност”! Гладните
си признават, че за 20
лв. ще подкрепят, ако
щеш, и дявола! Подкупите според злите езици са стигнали до 300
лв. За подобна сума не
само ромите биха влезли в огъня. Лицемерен
е под стотици хилядите
плакати на зализаните господа, кандидати
на ГЕРБ, надписът „Купуването на гласове е
престъпление!”. Защото главно те и частично
ДПС разполагат с необходимите средства да

Общество

го правят. Ненапразно
бе орязана субсидията на партиите, за да
не могат да са равнопоставени в пропагандирането на програмите си. Медиите искат да
се плаща за всеки клип
или ред. А обществените такива са под пряката зависимост от държавата. Те са на бюджет. Него пък го разпределя мнозинството, демек Бойко. Ако
не слушкат, влизат в

ето общо е 2 хил. за
Фандъкова срещу 187
гласа за опонентите й
от всички цветове. Няма как да се случи подобно нещо, без да са
хвърлени огромни пари – коментира официално политологът
Андрей Райчев. Това
безобразие изисква
прокурорска проверка. Едва ли ще има такава. Нали знаем кой
и защо си избра Цацаров. Той до януари

дългове. „Обективни”
журналисти в предизборните студия задават неудобни въпроси
на враговете на властта и се подмазват на
управляващите.
Ромите са в най-неизгодна позиция. Рушат от време на вре-

ще е главният обвинител и ще предаде щафетата на своя заместник Гешев. Шефът на
съдиите Лозан Панов
е директен: „Съдебната система е зависима
от властта. Случващото се е по сценарий,
но изпълнителите му

Безсилие

Уважаеми читатели, приятели, абонирайте се за нашия-ваш вестник! „Пенсионери – За вашето здраве” е
с каталожен номер в „Български пощи” 552. Не отлагайте,
направете го сега! Предварително ви благодарим за подкрепата и доверието!
ме незаконните им жилища, прекъсват крадения ток, спират им
водата. Тероризирането престава, когато под строй пускат
правилните бюлетини.
Секциите в столичните квартали с предимно подобно население
са уникални – там съотношението между Фандъкова и Манолова е
1:10. „Ниа стигнааме до
95% за кметицата, брато!” – хвали се боклукчия, пардон, служител
на фирма, поддържаща
чистотата, от Факултето на колеги... Странно е мълчанието на
коалиционните партньори от Обединените патриоти. Всеядният им младок Джамбазки отпраши за Брюксел, отнасяйки идеята си да премахне циганските гета. Как ще
го стори, като партията му поддържа правителството?
Службите, натоварени да следят за нарушения, кой знае защо
не се заинтересуваха
от подобни странности. Не могат да постъпят по друг начин, щом
са пряко подчинени на
онзи, който е в основата на въпросния модел.
Самият факт, че социолозите, в това число и
обслужващите управниците, никога не са
давали прогнозни резултати с фрапиращи
разлики между първите и останалите, е достатъчен сигнал. В квартал „Христо Ботев” например съотношени-

са слаби.” Уникално е
и преобръщането на

СЕВЕРОЗАПАДНАЛИЯ
КРАЙ

ГЕРБ победно шества
в бивши червени крепости. Враца и Мездра
са техни. Потомците на
септемврийци от 1923 г.
разбраха: онзи, даващият милионите, им е обърнал гръб. Страданията ще престанат, когато
покажат вярно поданичество. Иначе мизерията ги съсипва окончателно. Ако не е мракобесен подобен начин
на изнудване, то тогава какво е? Всички доходи отиват в центъра,
за да може Б. Борисов
да решава според политическата си изгода къде, какво и на кого ще
даде. Народът се примири с неговото чорбаджийско пъчене и преклони глава, иначе лошо. Нито частният бизнес е спокоен, нито служителите в различните
от гербаджийските общини и фирми. Ревизиите тръгват моментално.
Закачиш ли на витрината на магазинчето си лика на вожда, никой не те
закача. Посмееш ли обаче да сложиш плакат на

ОМРАЗНАТА
ОПОЗИЦИЯ

полазват те данъчните
тутакси. Недай си боже
да се разбере, че си подпомогнал със средства
предизборна кампания
на опонент на посочения от Борисов претендент за градоначалник,
жална ти майка!

6.XI. - 12.XI.2019 г.
Освен коварните методи за влияние и натиск чувство за безнаказаност е обхванало
редиците на симпатизантите на управляващите повсеместно. Те
си позволяват онова,
което за всички останали е забранено. Кандидат на левицата черпи на именния си Димитровден с бонбони и баница – конфискуват ги. Макар че по
традиция подобно поведение сред приятели
е задължително. Емисарите с торбите пари в
ромските райони въртят далаверата безнаказано. Никой не ги забелязва, не ги арестува,
нито им изземва каквото и да било. Още погадно е хулиганското
поведение на бабаити – синове на загубили в надпреварата гербаджии в четири села
на община Черноочене и в центъра на градчето. Запалени боклуци, счупени прозорци
на кметството и изборната комисия, нарязани гуми на училищните автобуси… Петима
вандали са арестувани.
Едва ли, без показно да
се разпореди Борисов,
ще последват съответните наказания. Вероятно ще се замете под
килима криминалното
престъпление с политически привкус.
Ние определено сме
на страната на промяната. Носим си и последствията за подобно свободомислие. Но
то е резултат от факта,
че сме издание за пенсионерите, набутани в
задния двор на обществото и обявявани от
десните правителства
ту за „тежък товар”, ту
за „лош материал”, ту
за „алчни старци, излезли на припек”, или „тежък бюджетен пасив”.
Ако проблемите на поколението ни, създало
материалните блага, от
ограбването на които
настоящите милионери се множат, бе грижа на властта и се радваха на благополучие,
щяхме да публикуваме
хвалебствия за вожда,
бащицата, гениалния
стратег и ръководител
на републиката. За съжаление не е така. Остава надеждата, че други ще се справят по-добре. Справедливостта
ще възтържествува. Нацията няма да бъде разделена. За да е владяна, а заедно, обединени от кауза за излизането от бедността, ще заемем отново престижно място сред държавите на Стария континент, както в младостта
и зрялата ни възраст е
било! Безсилието на управниците да го сторят
е безспорно. Доказаха
го в три мандата.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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ЗаЩО съм аБОнат

дО главния редактОр

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да изложа
мнението си върху някои актуални проблеми. Доста години
си играхме на партии и партийки, докато нараснаха до
над 400 - фамилни,
родови, приятелски, селски, квартални и т.н. Тази
причина е една от
основните, за да
сме в това състояние. Дават се за
пример всички други
бивши социалистически страни, но те
си запазиха и икономиката, и армията,
и селското стопанство и тръгнаха по
новия политически
път. Сега са над 30 години преди нас. Младите ни хора избягаха, за да търсят работа по

Пенсионерка,
преди да
ãласува,
запя песен
В изборния ден в
Исперихска община
имаше и приятни изненади.
Една от тях беше
в 24 секция, в читалище „Пробуда” - с.
Лъвино. 75-годишната пенсионерка Недка Христова Петкова, преди да влезе
в секцията, създаде
добро настроение на
комисията и на гласоподавателите със

своята песен „Койке, познай коя мъжо има”. Тя поднесе на присъстващите
хубава питка и сладки, след което направи своя избор в секцията.
ангел НиколоВ
гр. исперих

света. България е обхваната
от страшна демографска катастрофа. Правителството
не взема никакви мерки и работи за своите господари, на които българският народ не им
е нужен, а им е необходима нашата страна.
Наскоро народът на Унгария показа, какво и как
да се направи за преодоляване на една партия, която не се съобразява с неговите изисквания. Обединиха
се всичките останали пар-

тии и победиха в столицата.
Кажете ми в коя друга страна начело на държавата стои

дългОлетниЦи
Цялата рода се събра
за юбилея му. Дъщерята и синът, четиримата
внуци и Лилия – съпругата му, бяха най-близко до него по време на
празника. Иначе осемдесетата годишнина му
честитиха почти всички близки и роднини, а
съседите сякаш се бяха
наговорили и през целия ден вървяха като
в индианска нишка. Че
кой не познава бай Драгостин Петров в Долна
Студена? Малко ли са
хората и от селата на община Ценово, които не
са се допитвали до него
за съвет кои са най-подходящи сортове овошки за региона, какви семена или торове да използват в личното стопанство. Трудно могат
да се преброят клиентите му от страната, които
са си купили фиданки от
неговия разсадник. Беловласият, но изключително жизнен мъж успява да задоволи нуждите
от посадъчен материал
в половината Русенска
и Търновска област. Масиви с дръвчета на бай
Драгостин се отглеждат в Румъния, Чехия
и Германия. Не е шега
работа да се пробие на
международния пазар.
През целия ден не спря
да му звъни и мобилният телефон. Бивши колеги и приятели приятно го изненадаха с пожелания за много здраве и още дълги години
щастлив живот. Неусетно се изнизаха празничните часове и настъпи
най-важният момент –
духането на свещички-
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на читателя

мафия? Това го казват не един
и двама видни европейци. Уникален случай, в който мафията си има държава и непрекъснато изсмуква жизнените
сокове на народа, а той нехае
и се страхува. Поддържа статуквото, гладува и чезне. Поголямата част от интелигенцията, на която е задължение
да се грижи за народа, е доволна и си кротува. Другата част
от нея, водена от своите вождистки желания, си прави партийки, раздробявайки гласоподавателите, и съчетано с циганските гласове, които редовно са
на пазара, мафията си
осигурява победа на изборите. Видно е, че една
шепа хора не са в състояние да свалят управляващата партия, но
твърдо заявяват, че ще
го направят, и лъжат
електората, като обещават, че след изборите ще настъпи рай…
Докога бе, българи?
Ще се обединим ли като унгарците, или ще се топим като нация?
инж. христо ДжуроВ

Пазим броевете и
ги препрочитаме

Всяка сряда очакваме с трепет и вълнение пощальонът да ни донесе вестник „Пенсионери”. Само в него се разискват теми от
всякакъв вид, кои от кои по-разнообразни,
по-интересни и интригуващи. Най-много ни
харесва да четем интервютата с популярните личности от нашата страна. Такова
е и цялото съдържание на изданието. Голям
интерес имаме и към приложението „За вашето здраве”. Абонирани сме, защото именно това е вестникът за нашата възраст
и интереси. На драго сърце ще продължим
своя абонамент и грижливо и внимателно
ще съхраняваме броевете, които у дома редовно се препрочитат.
с уважение: георги и Тотка гЕоргиЕВи
(Пенсиониран полицай и счетоводителка)

И на 80 бай Драгостин
не спира да върти мотиката
те и разрязването на
тортата. Очите на Драгостин се замъглиха и
от тях се отрониха две
сълзи. Целият му живот
сякаш се превъртя като
на филмова лента. Драгостин бил третото дете в семейството. Много-много не вярвали, че
ще преживее на белия
свят. По думите на майка му се е родил на 14
септември, а в кръщелното свидетелство е записан на 24-ти. След като завършил осми клас
в школото в родното си
село, момчето решило да продължи образованието си в гимназията в Бяла. След като
завършил девети клас,
родителите му казали,
че трябва да прекрати
с ученето, защото нямали пари да го издържат. Драго се върнал в
Долна Студена. Хванал
се на работа в полевъдното звено. Не след дълго се включил в групата,
която работела по обновяването на жп линията между Бяла и Борово. След като прочел съобщение, че обучението в Селскостопанския

техникум в Свищов е
изцяло на държавна издръжка, заминал да учи
там. На следващата година се прехвърлил в
земеделското училище „Образцов чифлик“
край Русе. Като стипендиант на ТКЗС-то завършил и висше образование в Пловдив. И досега
си спомня първия работен ден през 1966 г., когато започнал като агроном. И така ден след ден
се изнизали 35 години,
отдадени изцяло за развитието на селското стопанство в района. По йерархическата стълба не

след дълго стигнал до
председател на стопанството. Макар и момче
от село, Драго бил един
от тримата в бившия Русенски окръг, изпратени
да специализират „Икономика и управление на
селското стопанство“ в
столицата. Но най-голямото признание и до
ден-днешен си остава
Орденът на труда. Бай
Драгостин не спира да
се хвали и със златното отличие на 100-те национални туристически
обекта. След годините
на демократичните промени хората отново му

се довериха. Те му гласуваха доверие да ръководи новосформираната земеделска кооперация. И така до 1999 г.,
когато се пенсионира,
но сърце и душа не му
дават мира да стои по
цял ден вкъщи. Със сина си решават да създадат разсадник за овощни дръвчета. Наели 20
декара земя в близост
до селото. В него и досега се отглеждат ябълки,
сливи, праскови, круши
и орехи. Експериментират се и нови сортове,
устойчиви на местните климатични условия.
Съвсем скоро земеделските производители
ще бъдат изненадани с
необичайна кръстоска
между круша и ябълка.
През последните години към семейната фирма се присъедини и внукът Драгомир. Момчето
не само носи неговото
име, но уверено върви
по стъпките на дядо си.
Вече бай Драго е напълно спокоен, че разсадникът ще попадне в сигурни ръце и ще продължи да се развива. А докато все още има сили
и възможности, няма да
спира да помага на децата си – ще копае, ще полива, ще облагородява.
марий ПЕТроВ

ПреЗ фОтООБектива

Èзобилие

В овощната градина на сина Ивайло тази година има плодове в изобилие. На земята са окапали
и образуват същински жълт килим.
марин БурТоВ,
с. славовица, Плевенско
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Том Джоунс и Мелинда Роуз история на любовта

Никой не е вярвал
в техния брак, възприеман като нещо временно, защото да се
ожениш на 16 и да
станеш родител на 16,
не е сериозно. И все
пак двамата тийнейджъри Том и Линда
застават сами срещу
целия свят, включително и срещу роднините си, ръка за ръка,
опитвайки се да обяснят, че бракът им не е
просто случайност, а
съдбовен избор.
Съдбата среща Мелинда и Том в градчето Понтиприд, Уелс. И двамата
са деца на по 12 години.
„Когато я видях, си казах:
„Уау, виж ти какво момиче!... – споделя певецът.
– Тя беше нещо различно.“ Но Мелинда не е поразлична от връстничките си – приятно закръглено момиченце с лунички
и сламеноруса коса, подстригана много късо, като накълцана. В нея има
много смях, много обещание за удоволствия, много лежерност и непрестореност.
На 15 г. тя вече е бременна и бързо се жени

за своя Том Удуърт, каквато е истинската фамилия на певеца. Том
започва работа във фабрика за ръкавици и в
строителството, за да може да издържа своята
Линда. 16-годишна, Линда ражда единственото им дете Марк. В годините, в които
връстничките й
избират професии и пристъпват плахо към
първата целувка, тя вече гледа бебе и се
грижи за своя
мъж.
А единственото, което Том
умее, е да пее. Първите
му опити да влезе в музикалния шоубизнес се
провалят и той е отчаян,
твърди, че е готов да се
хвърли под влака. Линда започва работа в шивашка фабрика, за да му
помогне да покаже таланта си.
Когато Том Джоунс
избухва на музикалната
сцена през 1967, той е
вече женен от 8 години и
е на 24. Двамата празну-

ват Коледа в Уелс, когато
чуват по радиото, че неговият хит „Зелените поля на моя роден дом“ е
продал 1 милион копия
и му е спечелил първия
„Златен диск“.
Отначало Линда пъ-

бява, постепенно потъва
в депресия и компенсира с шампанско и цигари.
Веднъж, возейки се в лимузината им, тя изпада в
истерия и побеснявайки,
започва да крещи: „Никога не съм искала тази
известност за теб! А можехме да сме щастливи
в Уелс!“

тува с Том на концертите му, но скоро истерията на младите жени, които искат парче от нейния
Том, я кара да се скрие
в дома си и да запази
мълчание.
Да, Том Джоунс се
превръща в сексмашина,
сексидол, прелъстител и
развратник, който обаче
винаги се връща у дома.
Там заварва една жена,
която незабележимо остарява, натежава и загру-

А истерията по сърцеразбивача, мъжкаря със
захарен глас продължава
и той се възползва от нея.
В неофициално интервю
се хвали, че за една година е спал с 250 жени, сред
които има миски и дори
бившата Мис Свят – Марджъри Уолъс. По същото
време папараци снимат
Линда в мрачното семейно имение в графство Съри, облечена като английска домакиня от предгра-

За вашата трапеза

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Сладко-солен клин с тиква по родопски

Продукти:
За тестото: 400 г брашно, ½ пакетче суха мая, 1 с.
л. олио, ½ ч. л. захар, ½ ч. л. сол, хладка вода
За плънката: 1 шепа по-дебело фиде, 2 яйца, 1 с.
л. олио, 2 с. л. захар, 1 равна ч. л. сол, 3-4 с. л. олио за
намазване на тавата
Приготвяне: От брашното, маята, захарта, солта,
олиото и хладката вода се замесва средно твърдо тесто и се разделя на две топчици - едната да е по-голяма! То се оставя за около 10 минути, завито с кърпа,
за да се поотпусне и да се разточи по-лесно.
За плънката се обелва тиквата, почиства се и се
настъргва на едро ренде. В купа се разбърква заедно със солта, захарта, олиото, двете яйца и начупеното фиде.
Разточва се по-голямата топчица тесто на тънка
кора и се поставя на дънното на предварително на-

мазнена тава, така че краищата й да висят извън нея.
Тиквената плънка се изсипва, нанася се равномерно
навсякъде и се захлупва с разточената на тънка кора
по-малка топчица. Краищата на горната кора се мокрят с малко вода и тогава се издърпват краищата
на долната, които се залепват добре, за да не излезе
плънката при печенето. Тавата се слага върху печка
с немного силен огън. Клинът може да се изпече и
във фурната на електрическа печка, но с включен само долен реотан. След около 12-15 минути (в зависимост от градусите) той ще се е запекъл от долната
страна и трябва да се обърне с помощта на друга тава. Полива се с 1-2 с. л. олио и се оставя да се изпече
на по-слаб огън още 20-25 минути. Според вкуса може да се приготви изцяло солен или сладък.

дията, с чехли на бос крак
и без грим, как се щура в
идеално окосения двор
като дете, което се е загубило. Тя знае за поредната изневяра на Том и
единствената й реакция
е да прекъсне връзката с външния свят, за да
си спести съжаленията.
Линда знае, че Том ще
се върне
при нея.
„ Н е
п ъ т у вам с него, защото го чакам вкъщи. И ще
го правя
винаги,
защото
е истинско щастие да чуя
как той отключва входната врата“ – казва в едно
интервю преданата Линда. През 2006 г. в тв интервю Том признава, че
Линда неведнъж се е нахвърляла с юмруци срещу
него: „Тя се хвърли да ме
бие. Крещеше: Тиииии!” А
аз й казах: „Виж, за мен
това (изневярата) е нещо... (почуква брадичката
си, за да посочи, че е нещо евфимерно, незначително). И тогава тя: баа-

ам! И почна да ме рита.“
Певецът не посочва кога се е случило това. Но
е твърде вероятно да е
било през 1989 г., когато моделът Катрин Беркъри обявява публично,
че Том Джоунс е баща на
детето й. Тестът го доказва, въпреки че Джоунс отрича. Те остават
дълго заедно, но колко
от тези 59 години са прекарали наистина заедно
и са посветили един на
друг? Да, съдбата ги държи здраво вплетени, но
дали това е щастие, знаят само те двамата.
През 2015-а Том Джоунс издава биографична
книга, в която прави огромно признание на жена си: „Тя е моята голяма любов. Тя ме държеше винаги здраво стъпил на земята. Тя беше
първото ми момиче, аз
– нейното първо момче, заедно израснахме
и откривахме любовта
и секса. Подобна любов
остава завинаги силна.
Тя е моята младост, коренът на миналото ми,
тя ме обичаше и като
работник, и когато бях
на върха.”
Линда си отива от този свят на 10 април 2016
г. след кратка, но жестока битка с рака.

Яхния
с праз лук
и сушени
сливи

Продукти:
6-7
стръка праз лук,
130 мл олио, 2 глави
лук, 1 супена лъжица брашно, 1 супена
лъжица червен пипер, 1 дафинов лист,
2 зърна бахар, 5-6
зърна черен пипер,
2 супени лъжици доматено пюре, 250 г
сушени сливи, сол
Приготвяне: Лукът се запържва в
олиото. Прибавя се
брашното, и то се
запържва за малко,
сипват се червеният
пипер, 2 чаши вода и
яденето се подправя
с дафинов лист, бахар, черен пипер и
доматено пюре.
Щом сместа заври,
се добавят сливите,
2 щипки сол и яхнията се оставя да
къкри. В тиган се загрява малко олио и
нарязаният праз се
запържва, после се
сипва към яхнията.
Вари се още 10 минути.

Грижи за
побелелите
коси

Как да се грижим за белите коси и какви цветове дрехи да носим, ако сме решили да оставим
среброто в косите, но не искаме
това да ни състарява? Ето някои
полезни съвети.
Противно на всеобщото мнение стилистите и фризьорите са
категорични, че бялата коса не ни
състарява. Напротив, тя може да
изглежда много елегантно, стига за нея да се полагат правилни
грижи. Вижте нашите съвети как
да се грижите правилно за бялата коса, за да изглеждате красиви и елегантни.
 Модерната прическа и поддържаната коса ще превърнат белите коси в прекрасен завършек
на стила ви. Подстригвайте връхчетата и цъфтежите на около месец и половина. В противен случай тя ще започне да изглежда
разбъркана и ще ви състари. Също така избягвайте подстригването с бръснач, защото уврежда краищата на косата, която и без това
е по-суха от обикновено.
 2-3 пъти месечно я измивайте със специален шампоан за сива коса. Това ще предотврати появата на жълтеникав оттенък, както става в някои случаи.
 Използвайте продукти за коса без алкохол. Те се натрупват

върху косъма и унищожават естествения блясък на бялата коса.
Затова е по-добре да ги избягвате.
 Най-добрите цветове за дрехи, ако искате да подчертаете побелялата коса, са сребристо и тъмно сиво. В случай че си падате по
по-шарените попълнения в гардероба, заложете на рубинено червено, синьо и тъмните нюанси на
лилавото. Избягвайте неутралните земни тонове.
 За да не изглеждате бледи,
не забравяйте да сложите малко
руж в нежни розови нюанси и подчертайте устните в цвета, с който
смятате, че изглеждате най-добре.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

8.XI. - 14.XI.2019 г.
ПЕТЪК, 8 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Тайните на войната
13:25 Дарители и филантропи,
България
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
15:15 Обзор Лига Европа
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
БНТ 2
ПЕТЪК, 8 ноември
На фокус: Регионът
Пътешествия
Лъвчо
Български уроци
Защо?
Телетуризъм
БНТ на 60
По света и у нас
В близък план
Иде нашенската музика
Европейски маршрути
Парламентарен контрол
Линия Култура
Яел защитава гората
Пътувай с БНТ 2
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Защо?
Откакто свят светува
Натисни F1
Отворени досиета: Петко
Огойски
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Шифт
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 3
22:45 Под вълните на Черно
море
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 Многоликата Япония:
Земята е само една
0:50 Откакто свят светува
1:20 Новото познание
1:50 История.bg
2:50 Под морските вълни
6:00
6:30
7:00
7:10
7:30
7:50
8:00
9:00
9:15
9:45
10:45
11:00
14:00
14:45
15:00
15:30
16:00
16:15
16:45
17:15
17:30

БНТ 4
ПЕТЪК, 8 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Читалището
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:10 Музикални следи
1:40 Отблизо с Мира
2:40 Панорама с Бойко Василев
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите
5:45 Малки истории
6:00
9:00
9:15
10:15
11:15
11:45
12:00
12:30

45

Най-гледаните

6.XI. - 12.XI.2019 г.

20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:30

По света и у нас
Спортни новини
Панорама
БНТ на 60
По света и у нас
Концерт на Джамал Томас бенд /САЩ/
Принц Лавина
Култура.БГ
100% будни
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Бариерата /105 г. от
рождението на Павел
Вежинов/
17:00 Вечната музика
17:30 След милион години
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 3
22:05 По света и у нас
22:20 Студио “Х”: Ченгета
23:15 Поклонникът на Фред
Астер
0:55 Тайните на войната
1:50 Принц Лавина
3:30 Съкровище в двореца
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

17:30
18:30
19:00
20:00
20:20
20:30
21:00
22:35
22:50
0:45
1:40
3:25
3:50
4:40
5:40

Арена Спорт
Спорт ТОТО
Стани богат
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Топло
По света и у нас
Ловът
Студио “Х”: Ченгета
Поклонникът на Фред
Астер
Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
След милион години
Отблизо с Мира
Телепазарен прозорец

19:00
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:30
0:25
1:25
2:25
3:35
4:35
5:00
5:40

Съкровище в двореца
По света и у нас
Спортни новини
История.bg
БНТ на 60
По света и у нас
Равносметките на прехода: Промяна в курса:
посока Запад
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Малки истории
Днес и утре
Още от деня
Телепазарен прозорец

НЕДЕЛЯ, 10 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Симон срещу страха
15:25 Господин Селфридж 3
17:00 Отворени досиета 3

ПОНЕДЕЛНИК, 11 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 За отечеството сърцето
ми туптеше
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня

ВТОРНИК, 12 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Прохождането
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум

3:00
4:00
4:45
5:00
5:30

Култура.БГ
Викингите 4
Натисни F1
Пътувай с БНТ 2
Време за губене
СЪБОТА, 9 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Вяра и общество
8:00 Лъвчо
8:10 Духът и неговото златно
съкровище
9:45 Време за губене
10:15 Яел защитава гората
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Музика, докосваща сърцето – 15 години Моцартови празници
15:00 Джинс
15:30 Тримата от запаса /105
години от рождението
на писателя Павел Вежинов/
17:00 Ленти и документи
17:45 Шифт
18:00 Рецепта за култура
19:00 Светът е за всички
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 До Европа и напред
21:00 Концерт на Мат Бианко
22:00 Скрийте усмивките си
23:20 По света и у нас
23:35 Супер камери
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Live in Sofia - концерт
на Интелиджънт мюзик
проджект и Врабевски
супер бенд
2:05 Шифт
2:20 По света и у нас
2:35 Ленти и документи

3:20 Часът на Ной
4:10 Скрийте усмивките си
5:30 Пазители на традициите
НЕДЕЛЯ, 10 ноември
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:30 Лъвчо
7:40 Панчо и таласъмите
8:50 Златни ръце
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Опера и джаз
15:00 Репетиция
15:30 Строгост и благоговение
пред отечеството /185
години от рождението
на Любен Каравелов/
15:55 Черно-бяло кино: „Козият рог“ /80 години от
рождението на актьора
Антон Горчев/
17:30 Опера на открито
18:00 №1 Туризмът: Владислав
и битката на народите
при Варна
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 ММФ “Варненско лято
2019”
21:45 Майки и дъщери
23:15 По света и у нас
23:30 История.bg
0:30 Добър ден с БНТ 2
1:30 Иде нашенската музика
2:30 По света и у нас
2:45 Джинс
3:15 Арт стрийм
3:45 Шифт
4:00 Майки и дъщери
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 11 ноември
6:00 Строгост и благоговение
пред отечеството
6:30 Арт стрийм
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци
7:30 Защо?
8:00 Пазители на традициите
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Давай, Даан, давай!
11:00 Знание.БГ
11:30 Опера на открито
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под вълните на Черно
море
21:15 10 000 крачки
21:30 В близък план
22:00 Брат за брата 3
22:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:15 Младите иноватори
2:45 Под вълните на Черно
море
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4

4:45 Аз и ти
5:15 Натисни F1
5:30 Музика, музика...
ВТОРНИК, 12 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг
14:00 Линия Култура
14:45 Моето решение
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Под вълните на Черно
море
21:15 10 000 крачки
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 3
22:50 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 Часът на зрителите
2:50 Под вълните на Черно

СЪБОТА, 9 ноември
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Балкански мостове
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Нощем с белите коне
/105 години от рождението на писателя Павел
Вежинов/
14:05 Световните градове на
България
14:30 Репетиция
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Пътуване към Йерусалим
22:40 Равносметките на прехода: Парола “Демокрация”
23:35 Домът на вярата
0:05 По света и у нас
0:20 Рецепта за култура
1:15 Асен Пейков - българинът от Рим
2:15 Бизнес.БГ
2:45 Младите иноватори
3:15 Извън играта
3:45 Арт стрийм
4:15 Натисни F1

4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг
НЕДЕЛЯ, 10 ноември
6:00 Откакто свят светува
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Младите иноватори
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Нощем с белите коне
14:05 Световните градове на
България
14:30 Пазители на традициите
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Опера на открито
21:00 Равносметките на прехода: Капитализъм по
български
21:55 Един свят в хармония
23:30 Асансьор за пациенти
0:50 По света и у нас
1:05 Арена Спорт
2:05 Музика, музика...
2:35 Златни ръце
2:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
3:45 Репетиция
4:15 Натисни F1
4:30 Иде нашенската музика с

Даниел Спасов и Милен
Иванов
5:30 Време за губене
ПОНЕДЕЛНИК, 11 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Световните градове на
България
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ

5:25 Знание.БГ
5:55 5 минути София
ВТОРНИК, 12 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Откакто свят светува
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Нестинарите
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Пазители на традициите
23:00 По света и у нас
23:30 Връчване на наградите
„Мистър и Мисис Икономика 2019”
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Нестинарите
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

0:30
2:05
3:05
4:20
5:00

СЪБОТА, 9 ноември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
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22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Връчване на наградите
„Мистър и Мисис Икономика 2019”
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Съкровище в двореца
3:35 Туризъм.бг
4:05 Извън играта
4:35 Днес и утре
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец

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

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

СРЯДА, 13 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Д@, опера!
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на горските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Равносметките на прехода

ЧЕТВЪРТЪК, 14 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 В кадър
13:30 Малта - морският кръстопът на Европа
14:00 Малки истории
14:30 Мили бате!... Писма на
един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Вестонoсецът
23:00 По света и у нас
23:30 Равносметките на прехода: Всичко от нула?
0:25 Култура.БГ
1:25 100% будни
2:25 Съкровище в двореца
3:30 Вечната музика

море
Култура.БГ
Викингите 4
Песни от рая
Натисни F1
Репетиция
СРЯДА, 13 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Младите иноватори
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 До Европа и напред
9:45 Завръщане в Брайдсхед
9:40 Под вълните на Черно
море
10:50 Олтарите на България
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът
14:00 Линия Култура
14:45 Котето талисман
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Концерт на Томас Ганш
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Под вълните на Черно
море
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 3
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът

1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 До Европа и напред
2:50 Многоликата Япония
ЧЕТВЪРТЪК, 14 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци
7:25 Защо?
7:50 Златни ръце
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:45 Котето талисман
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Корабокрушенец
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:35 Япония днес
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Под вълните на Черно
море
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура

СРЯДА, 13 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Репетиция
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Занаятите
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм
21:30 В близък план
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Занаятите
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 14 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Менталност
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Чипровските килими
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 В кадър
22:30 Репетиция
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

3:00
4:00
4:45
5:15
5:30
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Петък, 8 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.14
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.51
15.00 Премиера: „Шест
сестри”с.7 еп.6
16.00 „Клиника на кораловия
остров“еп.11
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“еп.7
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги
”еп.18
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” еп.4
00.30 „Втори шанс” /п./
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./
bTV синема
Петък, 8 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.11,
12
08.30 “Тайният живот на вторите съпруги”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 “Моето приключение в
дивото”
15.30 “От глупав по-глупав:
Завръщането”
18.00 “Далече, далече” - приключенски, романтичен,
драма (САЩ, 1992),
режисьор Рон Хауърд, в
ролите: Том Круз, Никол
Кидман, Томас Гибсън,
Робърт Проски, Колъм
Мийни, Джаред Харис,
Брендън Глийсън и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Неуредени сметки”
- трилър (САЩ, Великобритания, Унгария,
Израел, 2011), режисьор
Джон Мадън, в ролите:
Хелън Мирън, Сам Уърдингтън, Том Уилкинсън,
Кирън Хайндс, Джесика
Частейн, Йеспер Кристенсен, Мартон Чокаш и
др. [14+]
23.30 “Американски пай: Отново заедно”
01.45 “Аутопсията на Джейн
Доу” - хорър, трилър,
мистъри (Великобритания, 2016), режисьор Андре Йовредал, в ролите:
Брайън Кокс, Емил Хърш,
Офилия Лъвибонд, Майкъл Макелхатън, Олуен
Кели, Джейн Пери и др.
[16+]
03.30 “Ловци на глави” - трилър, екшън, криминален
бтв комеди
Петък, 8 ноември
“Майк и Моли”, с.6 еп.11, 12
“Столичани в повече”
“Модерно семейство”
“Преспав”
“Сами вкъщи”
“По средата”
“Мис Сладкиш”
“Модерно семейство”
“Новите съседи”
“На гости на третата планета”, еп.99
17.00 Премиера: “Преспав”,
еп.5
18.00 Премиера: “По средата”,
с.9 еп.22, 23
19.00 “Столичани в повече”,
с.10 еп.11
20.00 “Новите съседи”, en.50
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”, с.7
еп.6, 7
23.00 Премиера: “Супер екипаж”, с.2 еп.18, 19
00.00 “Сами вкъщи” /п./ - анимация, комедия, семеен
(САЩ, 2016)
02.00 “Майк и Моли”
03.00 “По средата”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Майк и Моли”
Събота, 9 ноември
06.00 “Майк и Моли”, с.6 еп.13
06.30 “Слънчева Филаделфия”,
с.11 еп.1
07.00 “Без пукната пара”
08.00 “Мутра по заместване”,
с.4 еп.5, 6
09.00 “Любимци”, еп.5, 6
10.00 “27 сватби” - комедия,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Ан Флечър, в
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.30

Най-гледаните
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Събота, 9 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6”
еп.21, 22
07.00 „Домашен арест”с.3 еп.1, 2
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 “К-9” - комедия, екшън,
криминален (САЩ, 1989),
режисьор Род Даниъл,
в ролите: Джим Белуши,
Мел Харис, Кевин Тай, Ед
О`Нийл и др.
15.00 „The Voice“ - музикално
шоу, международни издания /най-доброто/
16.00 „Мармалад“ - токшоу с
водещи Радост Драганова
и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план”
с водещ Мартин Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.00 “Kingsman: Тайните служби” - екшън, комедия,
приключенски (Великобритания, САЩ, 2014),
режисьор Матю Вон,
в ролите: Колин Фърт,
Тарън Еджъртън, Самюъл
Джаксън, Марк Стронг,
Джак Давънпорт, Майкъл
Кейн, Марк Хамил, София
Бутела и др.
00.30 “Съпротива” - военен,
драма, екшън, исторически (САЩ, 2008),
режисьор Eдуард Зуик, в
ролите: Даниел Крейг, Лив
Шрайбър, Джейми Бел,

Алекса Давалос, Томас
Арана, Миа Вашиковска и
др.
03.00 „Домашен арест” /п./
03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./
Неделя, 10 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6”
еп.23, 24
07.00 „Домашен арест”с.3 еп.3,
4
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна”
13.00 “Прясно изцеден”
15.00 “Семейна ваканция”
17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“ телевизионно шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 “Ченге за един ден” - комедия, екшън (САЩ, 2014),
режисьор Тим Стори, в
ролите: Айс Кюб, Кевин
Харт, Джон Легуизамо,
Брус Макгил, Тика Съмптър, Лорънс Фишбърн и
др.
00.30 “Езерото на акулите” екшън, приключенски,
криминален (САЩ, 2015),
режисьор Джери Дугън,
в ролите: Долф Лундгрен, Сара Лейн, Лили
О`Брайънт, Майкъл Мили-

ган, Ланс Никълс и др.
02.20 „Домашен арест” /п./
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Понеделник, 11 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.15
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” ,
с.2 еп.52
15.00 Премиера: „Шест сестри” ,
с.7 еп.7
16.00 „Клиника на кораловия
остров“ , еп.12
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ , еп.9
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” ,
еп.19
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” , с.2 еп.5
00.30 „Втори шанс” /п./
02.00 bTV Новините /п./

02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Вторник, 12 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.16
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 - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” ,
с.2 еп.53
15.00 Премиера: „Шест сестри” ,
с.7 еп.8
16.00 „Клиника на кораловия
остров“ , еп.13 (последен)
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ , еп.10
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” ,
еп.20
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.6
00.30 „Втори шанс” /п./
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./

05.30 „Лице в лице” /п./
Сряда, 13 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.17
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 - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”,
с.2 еп.54
15.00 Премиера: „Шест сестри”,
с.7 еп.9
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.11
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги”,
еп.21
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.7
00.30 „Втори шанс” /п./
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 14 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.18
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 - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”,
с.2 еп.55
15.00 Премиера: „Шест сестри”,
с.7 еп.10
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.12
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.22
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.8
00.30 „Втори шанс” /п./
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Събота, 9 ноември
06.00 “Отрова за мишки”
07.45 “Форсмажор”
10.15 “Статус подновен” фентъзи, романтичен,
комедия (Канада, САЩ,
Китай, 2018), режисьор
Скот Спиър, в ролите:
Рос Линч, Оливия Холт,
Харви Гилен, Кортни
Ийтън и др.
12.30 Телепазар
12.45 “Далече, далече” - приключенски, романтичен,
драма (САЩ, 1992),
режисьор Рон Хауърд, в
ролите: Том Круз, Никол
Кидман, Томас Гибсън,
Робърт Проски, Колъм
Мийни, Джаред Харис,
Брендън Глийсън и др.
15.45 “Тутанкамон” - минисериал, исторически (Канада, САЩ, 2015), еп.1 - 3,
режисьор Дейвид фон
Анкен, в ролите: Авън
Джоджиа, Бен Кингсли,
Нонсо Анози, Сибила
Дийн, Алекзандър Сидиг,
Кайли Бънбъри и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Небесно царство” - исторически, военен, драма (САЩ, Великобритания, Испания, Германия,
Мароко, 2005), режисьор
Ридли Скот, в ролите: Орландо Блум, Ева Грийн,
Лиъм Нийсън, Майкъл
Шийн, Дейвид Тюлис,
Мартон Чокаш, Джереми
Айрънс, Николай КостерВалдау, Едуард Нортън,
Йейн Глен и др.
23.45 Cinema X: “13 гряха” - хорър, трилър (САЩ, 2014),
режисьор Даниел Стам,
в ролите: Марк Уебър,
Девън Грей, Том Бауър,
Рутина Уесли

Неделя, 10 ноември
06.00 “Добрата дъщеря”
07.45 “Отмъщението на бившите”
09.45 “Щъркелчето Ричард”
11.45 “Ден на подбора”
14.00 “Нашествие”
16.00 “Небесно царство”
18.45 “Информаторът” - комедия, драма, криминален
(САЩ, 2009), режисьор
Стивън Содърбърг, в
ролите: Мат Деймън,
Тони Хейл, Патън Осуалт,
Лукас Каръл, Мелани
Лински, Скот Бакула и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Измет” - трилър,
приключенски, драма
(Великобритания, Бразилия, Германия, 2014),
режисьор Стивън Долдри, в ролите: Мартин
Шийн, Руни Мара, Вагнер
Маура, Селтон Мело,
Андре Рамиро, Джесуита
Барбоса, Даниел Зетел и
др.
23.15 “Блейд Рънър” - фантастика, трилър (САЩ, Хонконг, Великобритания,
1982), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Харисън
Форд, Рутгер Хауер, Шон
Янг, Дарил Хана, Майкъл
Емет Уолш, Едуард Олмос, Джоана Касиди и др.
01.45 “13 гряха” - хорър, трилър (САЩ, 2014), режисьор Даниел Стам, в ролите: Марк Уебър, Девън
Грей, Том Бауър, Рутина
Уесли, Рон Пърлман и др.
[16+]
03.30 “Форсмажор” - драма
(Швеция, Дания, Норвегия, 2014), режисьор
Рубен Йостлунд, в ролите: Йоханес Кунке, Лиса
Льовен Консли

Понеделник, 11 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.1, 2
08.15 „Нашествие”
10.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 „Информаторът”
15.00 „Отмъщението на бившите”
16.45 „Добрата дъщеря”
18.45 „Измет” - трилър,
приключенски, драма
(Великобритания, Бразилия, Германия, 2014),
режисьор Стивън Долдри, в ролите: Мартин
Шийн, Руни Мара, Вагнер
Маура, Селтон Мело,
Андре Рамиро, Джесуита
Барбоса, Даниел Зетел и
др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „В мъглата”
- фантастика, драма
(Франция, Канада, 2018),
режисьор Даниел Роби,
в ролите: Ромен Дюри,
Олга Куриленко, Фантин
Ардюен, Мишел Робен,
Алексис Маненти и др.
[14+]
22.45 „Коко Шанел и Игор
Стравински” - романтичен, драма, музикален
(Франция, Япония, Швейцария, 2009), режисьор
Ян Кунен, в ролите: Мадс
Микелсен, Анна Муглали,
Елена Морозова, Наташа
Линдингер и др.
01.15 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.3, 4
03.15 „Блейд Рънър” - фантастика, трилър (САЩ, Хонконг, Великобритания,
1982), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Харисън
Форд, Рутгер Хауер, Шон
Янг, Дарил Хана

Вторник, 12 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.3, 4
08.00 „Информаторът”
10.30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 „Тутанкамон”
14.30 „Убийствен финал”
16.15 „Принцът и аз 3: Кралски
меден месец”
18.15 „Небесно царство” - исторически, военен, драма (САЩ, Великобритания, Испания, Германия,
Мароко, 2005), режисьор
Ридли Скот, в ролите: Орландо Блум, Ева Грийн,
Лиъм Нийсън, Майкъл
Шийн, Дейвид Тюлис,
Мартон Чокаш, Джереми
Айрънс, Николай КостерВалдау, Едуард Нортън,
Йейн Глен и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „Най-доброто
предстои” - комедия
(Великобритания, 2017),
режисьор Роджър Голдби, в ролите: Джоан
Колинс, Полин Колинс,
Франко Неро, Роналд
Пикъп, Джоули Ричардсън, Шон Рийвс и др.
23.15 „Джолийн” - драма (САЩ,
2008), режисьор Дан
Айърланд, в ролите:
Джесика Честейн, Франсис Фишър, Рупърт Френд, Дърмът Мълроуни,
Чаз Палминтери, Майкъл
Вартан, Териса Ръсел и
др. [14+]
01.45 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.5, 6
03.45 „Американски пай: Отново заедно” - комедия
(САЩ, 2014), режисьори
Джон Хъруиц и Хейдън
Шлосбърг

Сряда, 13 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.5, 6
08.00 „Принцът и аз 3: Кралски
меден месец”
10.00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.7, 8
12.15 Телепазар
12.30 „Тутанкамон”
14.15 „Блейд Рънър”
16.45 „Убийствен финал”
18.45 „Най-доброто предстои”
- комедия (Великобритания, 2017), режисьор
Роджър Голдби, в ролите: Джоан Колинс, Полин
Колинс, Франко Неро,
Роналд Пикъп, Джоули
Ричардсън, Шон Рийвс и
др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Големият заговор” - криминален, комедия (САЩ,
2004), режисьор Джордж
Армитидж, в ролите:
Оуен Уилсън, Морган
Фрийман, Гари Синийс,
Чарли Шийн, Вини Джоунс, Бъч Хелемано, Сара
Фостър, Уили Нелсън и
др.
22.45 „Неуредени сметки” трилър (АЩ, Великобритания, Унгария, Израел,
2011), режисьор Джон
Мадън, в ролите: Хелън
Мирън, Сам Уърдингтън,
Том Уилкинсън, Кирън
Хайндс, Джесика Частейн, Йеспер Кристенсен, Мартон Чокаш и др.
[14+]
01.15 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.7, 8
03.30 „Джолийн” - драма (САЩ,
2008), режисьор Дан
Айърланд, в ролите:
Джесика Честейн, Франсис Фишър, Рупърт Френд, Дърмът Мълроуни

Четвъртък, 14 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.7, 8
08.15 „Големият заговор”
10.15 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.9, 10
12.30 „Тутанкамон”
14.30 „Най-голямата лъжа”
16.15 „Блейд Рънър”
19.00 „LEGO: Филмът” - анимация, семеен, екшън, комедия (Австралия, САЩ,
Дания, 2014), режисьори
Фил Лорд и Кристофър
Милър
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Еверест” - приключенски, драма (Великобритания, САЩ, Исландия,
2015), режисьор Балтазар Кормакур, в ролите:
Джейсън Кларк, Томас
Райт, Робин Райт, Майкъл
Кели, Емили Уотсън, Сам
Уърдингтън, Елизабет
Дебики, Джош Бролин,
Кийра Найтли, Джейк
Джиленхол, Ванеса Кърби, Ингвар Сигурдссон и
др.
23.30 „В бялата пустош” - исторически, биографичен,
военен, драма (Норвегия, Швеция, Франция),
режисьор Петер Нес, в
ролите: Флориан Лукас,
Давид Крос, Локлан
Нибор, Стиг Хенрик Хоф,
Рупърт Гринт и др.
01.30 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.9, 10
03.30 „Коко Шанел и Игор
Стравински” - романтичен, драма, музикален
(Франция, Япония, Швейцария, 2009), режисьор
Ян Кунен, в ролите: Мадс
Микелсен, Анна Муглали,
Елена Морозова, Наташа
Линдингер и др.

ролите: Джеймс Марсдън, Мейлин Акерман,
Едуард Бърнс, Катрин
Хайгъл и др.
12.00 “Шпиони” - екшън,
комедия, криминален
(САЩ, 2015), режисьор
Пол Фийг, в ролите:
Мелиса Маккарти, Джейсън Стейтъм, Джуд Лоу,
Миранда Харт, Ниа Лонг,
Алисън Джани, 50 Cent,
Роуз Бърн, Боби Канавали и др.
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка”, с.3 еп.1
15.00 “Мис Сладкиш”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Ледена епоха 2: Разтопяването” - анимация,
комедия (САЩ, 2006),
режисьор Карлос Салдана
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./, с.3 еп.1
23.30 “Преспав”
01.30 “Супер екипаж”
02.00 “Майк и Моли”
02.30 “Слънчева Филаделфия”
03.00 “Любимци”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”
05.00 “Майк и Моли”
05.30 “Слънчева Филаделфия”
Неделя, 10 ноември
06.00 “Слънчева Филаделфия”,
с.11 еп.2, 3
07.00 “Без пукната пара”
08.00 “Мутра по заместване”,
с.4 еп.7, 8
09.00 “Любимци”, еп.7, 8
10.00 “Ледена епоха 2: Разтопяването” - анимация,
комедия (САЩ, 2006),
режисьор Карлос Салда-

на
12.00 “Сами вкъщи” - анимация, комедия, семеен
(САЩ, 2016), режисьори
Крис Рено и Яроу Чейни
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка”, с.3 еп.2
15.00 “Мис Сладкиш”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “27 сватби” - комедия,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Ан Флечър, в
ролите: Джеймс Марсдън, Мейлин Акерман,
Едуард Бърнс, Катрин
Хайгъл и др.
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./, с.3 еп.2
23.30 “Преспав”
01.30 “Супер екипаж”
02.00 “Слънчева Филаделфия”
03.00 “Любимци”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”
05.00 “Слънчева Филаделфия”
Понеделник, 11 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.11 еп.4, 5
07.00 „Столичани в повече” сериал
08.00 „Модерно семейство” сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.3 еп.13, 14
10.00 „К-9” - комедия, екшън,
криминален (САЩ, 1989),
режисьор Род Даниъл,
в ролите: Джим Белуши,
Мел Харис, Кевин Тай, Ед
О`Нийл и др.
12.00 „По средата” - сериал
13.00 „Мис Сладкиш” - сериал
14.00 „Модерно семейство” сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал

16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.100
17.00 „Домашен арест” - сериал, с.3 еп.15, 16
18.00 Премиера: „По средата”
- сериал, с.9 еп.24 (последен)
18.30 „Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.1
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.10
еп.12
20.00 „Новите съседи” - сериал, en.51
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.7 еп.8, 9
23.00 Премиера: „Супер екипаж” - сериал, с.2 еп.20,
21
00.00 „27 сватби” - комедия,
романтичен (САЩ, 2008),
режисьор Ан Флечър, в
ролите: Джеймс Марсдън, Мейлин Акерман,
Едуард Бърнс, Катрин
Хайгъл и др.
02.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал
03.00 „По средата” - сериал
03.30 „Без пукната пара”
04.00 „Столичани в повече” сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал
Вторник, 12 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.11 еп.6, 7
07.00 „Столичани в повече” сериал
08.00 „Модерно семейство” сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.3 еп.15, 16
10.00 „Мадеа и програмата за
защита на свидетели” -

комедия, криминален
(САЩ, 2012), режисьор
Тайлър Пери, в ролите:
Тайлър Пери, Юджийн
Леви, Денис Ричардс,
Дорис Робъртс и др.
„По средата” - сериал
„Без пукната пара” - сериал
„Мис Сладкиш” - сериал
„Модерно семейство” сериал
„Новите съседи” - сериал
„На гости на третата планета” - сериал, еп.101
„Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 6, 7
„Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.2, 3
„Столичани в повече” сериал, с.10
еп.13
„Новите съседи” - сериал, en.52
„На гости на третата планета” - сериал
„Модерно семейство” сериал, с.7 еп.10, 11
Премиера: „Мис Сладкиш” - сериал, еп.1, 2
„Мадеа и програмата за
защита на свидетели”
/п./ - комедия, криминален (САЩ, 2012)
„Слънчева Филаделфия”
- сериал
„Без пукната пара” - сериал
„Столичани в повече” сериал
„Слънчева Филаделфия”
- сериал

Сряда, 13 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.11 еп.8, 9
07.00 „Столичани в повече” сериал
08.00 „Модерно семейство” сериал
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 5, 6
10.00 „Такси в Ню Йорк” - екшън, комедия
12.00 „Без пукната пара” - сериал
13.00 „Мис Сладкиш” - сериал
14.00 „Модерно семейство” сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.102
17.00 „Домашен арест” - сериал, с.3 еп.17, 18
18.00 „Без пукната пара” - сериал,. с.5
еп.4, 5
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.1
20.00 „Новите съседи” - сериал, en.53
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.7 еп.12, 13
23.00 Премиера: „Мис Сладкиш” - сериал, еп.3, 4
00.00 „Такси в Ню Йорк” - екшън, комедия (САЩ,
Франция, 2004)
02.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал
03.00 „Без пукната пара” - сериал
04.00 „Столичани в повече” сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал

Четвъртък, 14 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.11 еп.10, с.12
еп.1
07.00 „Столичани в повече” сериал
08.00 „Модерно семейство” сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.3 еп.17, 18
10.00 „Майор Пейн” - комедия,
приключенски, семеен
(САЩ, 1995), режисьор
Ник Касъл, в ролите:
Деймън Уейънс, Майкъл
Айрънсайд, Скот Битълоу, Албърт Хол и др.
12.00 „Без пукната пара” - сериал
13.00 „Мис Сладкиш” - сериал
14.00 „Модерно семейство” сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.103
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 8, 9
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.6, 7
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.2
20.00 „Новите съседи” - сериал, en.54
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.7 еп.14, 15
23.00 Премиера: „Мис Сладкиш” - сериал, еп.5, 6
00.00 „Майор Пейн” /п./ - комедия, приключенски,
семеен (САЩ, 1995)
02.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.30
17.00
18.00
19.00
20.00
21.30
22.00
23.00
00.00

02.00
03.00
04.00
05.00
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Празник на бозата

Поклонение пред паметника на френска дивизия

Четвърти празник на бозата се състоя наскоро
в Радомир, съобщиха от общината. Любителите на
резливата напитка отново можаха да отседнат в
първата градска сладкарница - на албанеца Али
Сербез, и да опитат безплатно оригинална радомирска боза. Гостите на празника имаха възможността да се разходят из старата градска чаршия
в компанията на елегантни дами от миналия век и
изисканите им кавалери, да напазаруват от щандовете на местни производители.
Вестникарчета разнасяха сред гостите на празника оригиналната рецепта за приготвяне на традиционната българска напитка, която иначе е из-

Френска делегация и
представители на община Свищов се поклониха
пред Паметника на 16-а
колониална френска дивизия в града.
Пред паметника на
френските воини е била
направена историческа
ретроспекция на събитията през Първата световна война. В края на
войната в Свищов са настанени войниците от
бойната част "ЧАД", от
състава на окупационния корпус на 16-а колониална френска дивизия.
През есента на 1918
г. избухва епидемия от
холера, която отнема
живота на 228 френски

легионери - сенегалци,
алжирци и араби.
Те са погребани според традициите на ре-

лигиите, които изповядват. През 1994 г. френското правителство дава на община Свищов 40

000 франка за възстановяване на гробните места и алеите на военното
гробище. През годините тук идват на поклонение френски военни
части, които пребивават
в България за съвместни
учения, уточняват от общината.
През 2005 г. тленните останки на военнослужещите от Френския легион са ексхумирани и транспортирани
в София. Преместването на военното гробище от Свищов в София
е по молба на френското правителство. Паметникът, изграден в памет
на загиналите воини, остава в Свищов.

Изложба
ложена единствено в музейния комплекс "Стойова
къща". На възстановения стар пазар се предлагаха нанизани сухи чушки, венци чеснов лук, зелен
и зрял фасул, сирена, кашкавал, сувенири на местни занаятчии, кошници, карета, чорапи и терлици,
както и много други неща, изработени от сръчните ръце на радомирки. Младежи, облечени като бозаджии, разнасяха вкусното пиво сред хората. По
традиция се организира състезание по надпиване
с боза, като критерият бе не количеството, а бързината на поглъщане на напитката.
Празникът на бозаджийския занаят беше гарниран с кавърма по радомирски, приготвена от найдобрите местни готвачки. Посетителите бяха нагостени и с вкусните баници на радомирки. По традиция всички се хванаха на дълго "селско хоро", което е марка на местния фолклор.

И

зложбата "Хората и техниката в телевизията
- от филмовата лента, през рулоните до дигиталната памет” беше представена в Русенския
исторически музей. Това съобщиха от културната

Историческо величие
В Плевен наскоро гостува изложбата „Историческо величие“.
Интерактивната
експозиция с исторически картини, скулптури и съкровища
разказва славната българска история в национално турне. Колекцията показва
възхода и развитието на цивилизациите по нашите земи и ще посети всички 27 областни града в
страната до края на юни 2020 г.

В галерия „Бешков“ в Плевен
оживяваха епохи от славното минало пред очите на посетители-

те. Те участваха в различни интерактивни занимания, можаха да
видят и пипнат дрехите, които са
носели предците ни, съдовете, с
които са боравили, и оръжията,
с които са се сражавали.
Да си българин, не е етническа принадлежност, а титла, която трябва да се заслужи, казва
Ангел Тодоров - създател и инициатор на изложбата.
Той посочва, че целта на турнето е хората да видят, че да бъдеш български герой, е въпрос
на личен избор.
Експонатите показват примери от историята, че всичко зависи от свободата на избора ни, изтъква инициаторът.

Балканска скариада

Поредното издание
на „Балканска скариада“ представи музика и традиционна кухня от Балканите, съобщиха от Етнографския
комплекс в Златоград.
За празника на балканския вкус дойдоха
гости от страната и от
съседните селища от
Северна Гърция.
Програмата на „Балканската скариада“
започна с конференция на тема „Съхраня-

ване на традициите в
храненето и фолклора
на балканските народи“. Представители на

туристическия бизнес
от Златоград разказаха
за своя опит при съхраняване на местните

кулинарни традиции
и представяне на родопската кухня като
здравословен избор
в менюто на съвременния турист.
През втория ден
от скариадата имаше
дегустации на сръбска, българска, гръцка и турска скара. Музика и танци на балканските народи звучаха в изпълнение
на Славка Калчева,
Никос Мерахцакис,
Христина Кампериду и др.

институция в крайдунавския град.
Експозицията бе съвместна инициатива
на Регионалния телевизионен център в Русе и на музея и бе по повод на 60 години
Българска национална телевизия.
Изложбата проследява развитието на
техническите средства за създаването на
телевизионна продукция от началото на
излъчването на сигнал през 1972 г. в Русе. Показани бяха различните етапи на
усъвършенстване на телевизионните камери и звукозаписни устройства, подвижните и репортажните телевизионни станции, пултовете за излъчване на готовата
продукция.
Експозицията представи също и съвременните
носители на образи и картини. В нея бяха включени уникални експонати от зараждането на телевизионното излъчване в града.

Посланици
на четенето

В навечерието на празника на общината и по
случай 70-годишния юбилей на град Кубрат местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните инициира
поредното търсене на светлите примери сред
децата. Това съобщи секретарят на комисията и
инициатор на събитието д-р Нади Карагьозова.
Тя обясни, че позитивното начинание подкрепя момчетата от началния и прогимназиалния
курс от СУ „Христо Ботев“, които имат изградено

отношение и траен интерес към книгата. По случай Световния ден на музиката и поезията „четящите момчета“ разказаха какво означава за тях
книгата и защо четенето за тях „не е скука“ и как
им помага много в уроците и решаването на домашни по различните учебни предмети. С разказите си малките читатели са единодушни, че
всеки трябва да открие магията на четенето и да
приеме книгата за добър приятел.
За участието си в инициативата учениците получиха грамоти „Посланик на четенето“. Те бяха
зарадвани и с енциклопедия, посветена на всички български празници и традиции с пожелание
да продължават да бъдат приятели на книгата
и ежедневно да насърчават своите приятели и
връстници към четенето.
Страницата подготви Соня Вълкова
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Погроми и палежи по време на избори

Горяха
автомобили
в София

Потрошиха
имущество
в Черноочене

Районната прокуратура в Кърджали привлече
като обвиняеми петима мъже за унищожаване на
чужда собственост в няколко кърджалийски села.
Д. Х., на 23 г., М. А., на 21 г., Е. М., на 29 г., Б. Р.,
на 27 г., и Г. М., на 20 г., са обвинени за това, че
в съучастие като съизвършители са унищожили противозаконно чужди вещи: в с. Житница са
счупили стъкла на сградата на кметството, в с.
Дядовско са повредили входна двукрилна врата

Общо 11 коли са изгорели в два
столични квартала по време на предизборната нощ.
В полицията е получен сигнал за
горящи автомобили, паркирани в жк
"Хиподрума". На място незабавно са
изпратени екипи на полиция и пожарна, огънят е погасен.
Няма данни за пострадали хора,
нанесени са само материални щети. При пожара напълно са изгорели три от колите, а други четири,
паркирани в близост, са частично
обгорели.
Няколко часа по-късно е съоб-

щено и за запален автомобил в жк
"Гевгелийски". От огъня са засегнати
още три, паркирани в непосредствена близост. Извършени са огледи.

Вандали подпалиха
контейнери в Пловдив
на сградата на бившето училище „Иван Вазов“,в
с. Минзухар са счупили стъкла на входна врата и
стъкла на прозорци на кметството, в с. Средново
са повредили входна врата на офис. Всички села,
в които са извършени погромите, са в общ. Черноочене. Петимата обвиняеми са били задържани за срок от 24 часа, след което спрямо всеки
един от тях е взета мярка за неотклонение гаранция в размер на 1000 лева.
Над 100 стари автомобилни гуми са били подредени и след това запалени по главната улица на Черноочене. Най-много са били струпани
около дървена барака, в която се помещава отдел "Местни данъци и такси" и общинската избирателна комисия. Повредени са били дори училищните автобуси.

Дни порано вандали подпалиха
подземните контейнери
за
смет
на улица
"Христо Г.
Данов" до
Римския
стадион.
Унищожена е наземната част
на поставените наскоро съоръжения. От об-

щинското предприятие
"Чистота" са ограничи-

ли разрастването на
щетите.
Изпълняващият длъжността
директор Николай Георгиев е
сигнализирал в
полицията, за да
се установят извършителите.

Започна акция „Зима“ Момченце почина в Кардам
С масови провер- нето на светлоотра- ду пешеходците и

ки по пътищата започна акция „Зима“
на „Пътна полиция“.
Началникът на отдел „Пътна полиция“
в Главна дирекция
„Национална полиция“ комисар Звезделин Колев обясни, че кампанията
ще протече на три
етапа в рамките на
ноември.
През първия етап
във фокуса ще бъдат
водачите на велосипеди и на каруци, като ще се следи основно дали са снабдени
с необходимото оборудване и използва-

зителни жилетки в
тъмната част на денонощието, в условията на намалена
видимост и на меж-

дуселищните пътища. Втората част на
акцията ще акцентира върху толерантността на пътя меж-

водачите - в рамките й ще бъде организиран контрол за
безопасно пресичане и даване на предимство на пешеходците от страна
на водачите. Третият етап на акцията ще бъде насочен към контрол
по отношение на
техническата изправност на автомобилите и проверка на светлинната система. Глобите за техническа неизправност започват
от 50 лева и могат да
достигнат 500 лева.

9-годишно момченце
почина, а две от сестрите
му са в болница. Съмненията са за отравяне. 11-годишното дете беше с опасност за живота, но състоянието му се е подобрило,
а 7-годишната му сестричка е добре. Медикът, отзовал се на сигнала за децата със сериозни стомашни неразположения в Кардам преди дни, е подценил
случая. Това казаха съседи на почерненото семейство. Според тях, след като
трите деца са повръщали едновременно, лекарят е трябвало да ги изпрати в болница. Все още не е ясна точната
причина за трагедията.

О т
дома на
семейството,
в което
се отглежд а л и
общо
ш е с т
деца, са
иззети
храни.
Проверен е и
магазинът, от който майката, бабата и дядото са пазарували. Разпоредена е проверка на храната, която са
консумирали децата в училището в Генерал Тошево.

Влак помете кола на жп прелез Скоростта и агресията -

Влак е блъснал кола
на жп прелез край Разград. За щастие при инцидента няма пострадали. По данни на полицията лекият автомобил угаснал и спрял
на прелеза. Зад волана

му e бил
34-годишен мъж
от
Кубрат, а
във возилото
имало
още двама души.
Тримата са успели да се
измъкнат невредими.
Направена е алкохолна проба на 34-годишния водач. Тя е показала, че той седнал
зад волана с 0,7 промила алкохол.

най-рискови фактори на пътя

Вторият годишен доклад от националния
изследователски проект Индекс за безопасно шофиране обобщава
в задълбочен анализ поведението на шофьорите на леки и лекотоварни автомобили, камиони и автобуси, които в
България са общо около
3,5 млн. души.
Данните от 2019 г. показват, че към относително устойчивите ри-

скови фактори в поведението на водачите на
леки и лекотоварни автомобили, каквито са
несъобразената скорост, агресията и ниската концентрация спрямо другите на пътя, се
прибавя и още един –
неуменията на всички
изследвани групи шофьори.
Те са много характерни за 12% от водачите на леки и лекото-

варни автомобили и за
14% от тези на камиони
и автобуси. И двете групи шофьори посочват,
че между тях съществува агресия, на която често отвръщат. 64% от шофьорите на камиони и
автобуси и 35% от тези
на леки и лекотоварни
автомобили твърдят, че
са ставали участници в
рискова ситуация, причинена от такива агресивни действия.
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Крими
хроника
Намериха човешки
останки
Намериха човешки останки пред бивш домостроителен завод в Горна Оряховица, съобщиха от полицията във Велико Търново.
Изпратеният на мястото полицейски екип е иззел костите.
Българи осъдени в
Лондон
Трима българи бяха осъдени от лондонски съд – съответно от 11, 10 и 3 години лишаване от свобода,
за участие в организирана
престъпна група за трафик
на жени и транссексуални
български граждани с цел
сексуална експлоатация
във Великобритания.
След близо едногодишна работа на съвместен
екип за разследване на групата от служители на британските полицейски и съдебни органи, Сектор „Трафик на хора“ в ГДБОП и
Следствения отдел на Специализираната прокуратура, с подкрепата на Европол
и Евроджъст, тримата са задържани в Лондон и Бургас.
Откриха наркотици в
заведения
Служители на ГДНП и СДВР откриха наркотици в заведения при операция срещу разпространение на акцизни стоки без бандерол в
София. В рамките на акцията са проверени две заведения в столицата. В едно от
тях в тайник в тоалетната
в полиетиленов плик криминалистите намерили бяло вещество - кокаин около
100 грама, а в другото - плик
с около 100 г амфетамин.
Пациент се самоуби
65-годишен мъж е загинал, след като е скочил от
третия етаж на Дом за пълнолетни лица с психични
разстройства в село Петково.Тялото на мъжа е транспортирано за аутопсия в
Смолян. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група.
Мъж е намушкан
с нож
Мъж е с опасност за живота, след като е намушкан
няколко пъти с нож в гърдите. В полицията в Червен
бряг е постъпил сигнал за
скандал в частен дом в село
Бресте. Незабавно на адреса са изпратени полицейски
служители. Установяват, че
24-годишен от шуменското
село Троица е с прободни
рани в гърдите. С опасност
за живота, той е настанен
за лечение в плевенска болница. Изяснено е, че след
спречкване на битова основа 29-годишен местен жител го е пробол с нож.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

Роден
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Архангеловден

В църковния и народния български календар Архангеловден
е най-големият
есенен празник след
Димитровден.
Всек
и
христ и янин
и м а
своя ангел пазител, който
го предпазва
от беди, съветва
го да върши добри дела,
внушава му добри мисли и желания и скърби
за него, когато греши.
В молитвата към ангела хранител ние казва-

8 ноември

ме:
"Свети
ангеле, който си ми даден от Бога, добри мой
пазителю, моля ти се,
избави ме от всякакви
напасти, спаси ме от

скърби!" Православната църква определя св.
Михаил като един от
седемте първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа.
Архангел Михаил е символ
на доброто, на
справедливостта и светлината. Носител е
на силата, която облагородява,
затова в иконите
е изобразен с копие
в ръка, а с краката си
тъпче дявола.
Той извежда душите на умиращите, а денят му е свързан с почитта към тях. На неговия празник във всеки
български православен
храм се отслужва тър-

жествена света литургия и се прави водосвет за здраве.
На Архангеловден се
правят курбани. Обикновено се жертва мъжко животно. Жените
приготвят и раздават
помежду си специален
обреден хляб, наричан
Рангелов хляб.
Този ден е професионален празник на българската полиция. За
първи път той е отбелязан на 21 ноември
1924 г. (св. Архангел
Михаил по стар стил).
Традицията е прекъсната след 1943 г. и възобновена отново през
1994 г.
Имен ден празнуват: Ангел, Ангелина,
Михаил, Михаела, Мила, Милена, Рангел,
Рафаил, Гаврил, Серафим, Райко, Рая, Радко, Райна, Радослав,
Рада, Емил, Пламен,
Огнян, Милко.

Къщата музей на Хаджи Димитър
В центъра на Сливен се издига внушителният паметник на Хаджи Димитър. Той е емблема на
града и всеки, дошъл дотук, с желание се отбива в къщата музей
на героя. Там, където се е родил
и израснал, откъдето е тръгнал
по хайдушките пътеки на Сливенския балкан. Още с влизането
правят впечатление затвореният двор, ограден от висок дувар,

дълбоката изба. Баща му хаджи
Никола бил ханджия, в неговия
хан отсядали търговци, прекосили цялата Османска империя.
Тук, в кафенето на хана, ставали важни търговски разговори,
сключвали се сделки, обсъждали се стоките и пазарите. Хаджи Димитър още на двегодишна възраст пътувал с многолюдното си семейство до Божи гроб.
Затова от ранно детство се нарекал хаджия.
Обикалям стаите, подредени с
някогашни вещи, характерни за
онова време. Първата стая, където се раждали децата, с мангала за отопление през зимата,
другата одая, където се събирало цялото семейство на вечеря.
На една от стените е окачен ковьор, донесен от Божи гроб. С такива украсявали стаите си пътуващите наши хаджии. Гостната е
със скромна обстановка, въпреки че за времето си семейството на хаджи Никола се е смятало
за сравнително заможно. Освен
ханджия бащата на Хаджи Димитър бил и тебеджия - търговец на
дебел груб плат, от който се ши-

ели аби, ямурлуци, покривала.
Подредената експозиция на
къщата музей хронологично разказва за случилите се събития в
живота на този бележит българин. Показано е хайдушкото оръжие - пушката бойлия и пушка
шишане с коланите, в които втъквали пищова и сабята.
Това разказват експонатите,
изложените униформи на четниците, с лъвчета на калпаците на войводите и
без лъвчета на редовите четници. Изложени са и оръжията им,
пушките, сабите. Сред
тях е и специалната сабя-револвер, поръчана във Франция за двамата войводи, едно от
най-модерните оръжия за момента. Тук в
една от витрините е и
знамето на четата на
Стефан Караджа. Първоначално двете чети
- на Стефан Караджа и
на Хаджи Димитър, са имали две
знамена, но едното било унищожено, а когато броят на четниците след няколко битки с турците
значително намалял, двете чети
се събрали в една, но ръководители остават и двамата войводи
Стефан Караджа и Хаджи Димитър. През пролетта и лятото на
1868 г. четата прекосява Дунава
при село Вардим, Свищовско. Оттам продължава на юг към Балка-

на по посока към Агликина поляна, където щяло да бъде хайдушкото сборище. Четвъртото голямо сражение на четниците е юго-

Стефка Железчева
западно от Канлъдере, при което
Стефан Караджа е тежко ранен.
Полужив, той е хванат от турците и изпратен в Русенския затвор,
където след няколко дни е обесен. Хаджи Димитър с тридесетина оцелели четници продължава пътя си до Бузлуджа, разполагат се там за почивка, но на
сутринта са обградени от турците и започва голямото сражение
на 17 юли. Хаджи Димитър е убит.
Преди да умре, той казва думите: „Братя, да умрем като българи!“ За всичко това разказват
фотоси и възстановени събития
по памет и разкази на малцината оцелели четници.
През 1935 г. в Сливен и от цяла
България се събират дарения за откриване на паметник на Хаджи Димитър. И
днес той се извисява в центъра на града, доказал волята на всеотдайни дарители
да се издига гордо и да стане символ на град Сливен и
в наши дни.
За всичко това ни разказва уредничката на къщата музей на Хаджи Димитър
Стефка Железчева, историк
и филолог, която посреща
гостите на музея и вече 13
години ги запознава с драматичната съдба на сливенските хайдути.
Дарина НЕНОВА

край
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Гордостта на
Асеновград
През 2016 г. е извършено освещаването на
най-новия храм в Асеновград - „Св. архангел Михаил” в асеновградския кв. „Изток”. Негово светейшество Неофит, патриарх български и митрополит софийски, запалва кандилото пред иконата на Исус Христос.
Стотици миряни се стичат с вяра и благоговение на освещаването и на първата литургия в
строения цели 20 години храм.

Храм „Свети архангел Михаил“, Асеновград
Най-новата църква в Асеновград е история за
едно съновидение, много чудеса и силна вяра.
Тя започнала през 90-те години на миналия
век, когато на местната жителка Николина Игнатова й се присънил чуден сън. Явил й се лично Господ, който й казал, че на мястото на стара
къща до детската площадка в квартала трябва да
има нов храм. Бог й известил, че името на черквата трябвало да бъде "Свети архангел Михаил".
Собствениците на имота – асеновградчанка и
нейният брат, когато научили за съновидението,
не се поколебали и отстъпили земята си за строежа на новия храм. След дарението семейството
се преселило в Пловдив.
След това й се присънил Господ и жената се
заела с новата черква, 12-а поред в Асеновград.
Отишла при покойния патриарх Максим, който
благословил начинанието й.
Строителството на храма реално започнало на
28 август 1998 г., но първата копка била направена малко по-рано – на 10 юни същата година.
През 2000 година била излята първата плоча
на новата черква, след което започнали даренията на строителни материали и труд от много вярващи и фирми. В съновидението на Николина й

Освещаването
се присънило още, че черквата трябвало да има
параклис, който да бъде кръстен "Вси светии".
В днешно време този параклис се намира в
криптата на храма и действително е кръстен по
този начин. В него, разказват местните, имало
дори чудотворна икона. Били записани имената
на хора, на които иконата помогнала да оздравеят. Чудесата не спрели. Когато инициаторите на
строежа на новата черква нямали пари за строителство или за закупуване на икони, изведнъж
се появявал дарител. Хора от цялата страна помогнали с пари и материали за градежа на църквата. Тухлите били подарени от Гърция, както и
полилеите за храма. Когато почти била готова, да
я огледа отишъл и Пловдивският митрополит Николай. Той не успял да открие нищо извън канона, не направил нито една забележка и останал
много доволен от видяното.
Край черквата пък има социална сграда. На
първия й етаж ще има магазин за продажба на
свещи, икони и сувенири, социална кухня за бедни и зала, в която вярващите ще могат да се почерпят след свои празници и ритуали.
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ОТВОРЕНО ПИСМО С постоянство и търпение ще успеем
ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА
До държавните и административните институции, политическите
партии, неправителствени и браншови организации
От законно избраното ръководството
на ЦС на СП-2004 на IV редовен конгрес

На основание решението на разширен пленум
на Съюза на пенсионерите - 2004 уведомяваме
държавните и административните институции, техните поделения, ръководствата на
политическите партии и неправителствените формации в София и страната за появилата се враждебна група - изключени от съюза членове, за извършени финансови и юридически злоупотреби начело с лицето Стефан Димитров Груев.
Техният ръководител Стефан Груев не е
член на съюза, изключен е на 30 май 2019 г., но
има наглостта да се представя за председател на СП-2004, без да е избиран от редовен
конгрес на отговорна позиция от делегатите
на съюза, и така въвежда в заблуда държавни и партийни органи с единствена цел лично
облагодетелстване и целенасочени, незаконосъобразни действия за разединяване и унищожение на най-големия пенсионерски съюз в
България. Прави опити за политизирането му
и незаконно присвояване името на сдружението СП-2004, за което своевременно са уведомени прокуратурата с вх. № 18425/2019г. и
съдебните органи.
Съюзът на пенсионерите-2004 е учреден през
2003 г. и е най-масовата неправителствена,
надпартийна, доброволна организация на пенсионерите в България с нестопанска цел, обединила в редиците си десетки пенсионерски
и браншови организации. Той е законно регистриран вече 15 години с клубове и дружества
в цялата страна, редовен член е на Европейския
пенсионерски съюз от 2006 г. и има законно избран ЦС и председател Валентина Николова.
Целите на сдружението са: защита правата, интересите, престижа и достойнството на възрастните хора и пенсионерите в
Република България; постигане на справедливо пенсионно и социално осигуряване и законодателство в защита на социалния статус
на пенсионерите и изравняването им с европейските стандарти за нормален живот на
възрастните хора.
ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС.
Не вярвайте на тези самозвани емисари,
новоизлюпени съюзчета и УЖ създадени нови обединения от изключени членове, които
УЖ щели да се борят за подобряване нелекия живот на възрастните хора.
С оглед на горепосочената информация молим
да предприемете незабавни мерки и да ограничите противозаконните действия във вашите структури на нелегитимния Стефан Димитров Груев и организираната от него група.
От ръководството на ЦС на СП-2004
ПРЕДСЕДАТЕЛ
/В. Николова/

Чета пасквилчето на лицето В. Н. и се стремя да не бъда овладян от каквито и да
било емоции.
Фактите:
Първо - на 3 юни 2017 г.
се провежда Четвъртият конгрес на Съюз на пенсионерите - 2004.
Странният избор на председател предизвиква възмущението на десетки делегати (65
души). Повеждат се съдебни
дела, оспорващи редовността
на конгреса. Съдът повече от
две години не регистрира новото ръководство и устава на
организацията, блокира банковите й сметки.
Управляващите са нелегитимни!
Второ - още в начален етап
на възникналите остри сблъсъци отстоявам позиция, възникналите процеси са обективно
обусловени. Отлагане на решението им е фатално за жизнеността на СП-2004! Още на
8 декември 2017 г. Софийският градски съд (Търговско отделение, VІ-12-и състав, Т. д №
2158/17) постановява: „Валентина Николова не е вписана
като представляващ ответника (СП-2004) - юридическо лице. Това налага назначаване на
особен представител по реда
на чл. 29 от ГПК.”
Драги читатели, Валентина
Николова никога не е имала
права на председател!
Трето - избрана от Изпълнителното бюро на ЦС комисия в
състав от 7 души предлага мерки за изход от създалата се ситуация. Основната идея е нов
конгрес, не по-късно от есента на 2018 г.
Четвърто - без знание и
решение на Централния съвет на 9 май 2019 г. 8 заслепени „верноподаници” на Валентина начело със самата
нея внасят документи за регистрация на ново обществено сдружение – „Съюз на пенсионерите 2004 - обединени”.

На 3 юни 2019 г. регистрацията е факт. На 6 юли 2019 „разширен” пленум от 23-ма специално подбрани (при численост на ЦС 63-ма души) вземат абсолютно противоуставните решения за отчисляване
на членовете на Централния
съвет, на ЦКК и дружествата
на СП-2004, както и за освобождаване на Изпълнителното бюро. Всички, избрани на
злополучния ІV конгрес!
Оттук набедената за председател смята, че е свободна
да преговаря с териториалните организации за съвместната
им работа с новоизлюпеното
обществено недоносче.
Важното е редовите членове
на организацията да повярват
или да се примирят, че с „обединени” продължават живота
на СП-2004 и още по-важно да плащат членския си внос на
„правилния” човек, който след
това безконтролно да си го харчи с приближени и подбрани...
Спасението на съюза бе в
конгреса.
Много от организациите
възприеха това и се събраха на
V извънреден конгрес. Главното в настроението на делегатите и гостите бе съхраняване
на СП-2004, неговото възраждане, изпълване на дейността
му със съдържание, съответстващо на значимите, жизнени
потребности на пенсионерското съсловие в България.
В ръководните органи се
включиха десетки водещи общественици, изтъкнати учени,
дейци на културата, на спорта,
български офицери и генерали.
В съюза след конгреса се
връщат редица организации и
дейци, отблъснати от безпаметните опити на „В”, да ръководи, по-скоро, да безчинства в
съюза.

Родена бе и Федерация на
българските пенсионери, която е предпоставка за обединяването им, за привличане
към единодействие и партньорство и на други обществени фактори.
Ще помоля читателите да
обърнат внимание на следното:
- Писмото на „В” е писано
на бланка „Съюз на пенсионерите-2004 обединени” (дори е
изписан и така лелеяният ЕИК,
но чий е той?!).
- Писмото е подписано от ръководството на ЦС на СП-2004,
дори от председател, но нали то
бе разформировано от самата
подписала се на 6 юли 2019 г.?
За финал ще си позволя само две възклицания:
- Какви финансови злоупотреби мога да направя там, където няма и пукнат грош?!... Но
ще има, ще осигуря!
- Каква юридическа злоупотреба е провеждането на открит жизнеспасяващ конгрес?!
Който е искал да бъде председател, да е участвал в надпреварата с тези, с каузи, а не с клевети и окалване на конкурента.
На редакцията на в. „Пенсионери” благодаря за коректността и стремежа към обективност. Но да помислим за
читателите, за нашите деятели - заслужават ли този „маскарад”?
Не е ли време да спрем и
да задушим вулгарното, безплодно обругаване и да си
спомним, че сме на постовете
си заради хората, заради техните потребности и въжделения, а не инкасатори на сиромашкия членски внос?
Тези, с които сега тръгваме, сме на прав път. С постоянство, търпение и толерантност ще успеем! Убеден съм!
Стефан Груев

Страница,  запазена
абонати!
  за  

Споделете опит, разкажете за оригиналните си
идеи, участвайте в дебатите за бъдещето на пенсио-

Събор-надпяване
Традиционно и ежегодно Обединеният съюз на пенсионерските клубове на Община Смолян провежда
събор-надпяване на пенсионерските
клубове до параклиса "Свети Спас".
Параклисът е съграден от инициативен комитет от квартал Райково в
месността Забатско. Тук се събираме и
ние, пенсионерите от всички краища
на Смолянска община, за да се опознаем, благородно да се надпяваме и
заедно на хорото ръце в ръце, рамо
до рамо , сърце до сърце да покажем
в могъщ хоровод волята си за живот,
която трябва да стигне до върховете
- до нашите управници.
Силата ни не е в ефекта на кой "по"
и "най-", а в единството на многообразието. Съединението е механи-

До Главния редактор на в. „Пенсионери”
Г-н Петьо Дафинкичев
Относно отвореното писмо на В.Н.

чен и обещаващ акт към обединението. Красив, вълнуващ и мобилизиращ
е българският хоровод. От пиедестала на местността Забатско се
сля песента с призивен камбанен звън
и недостижимата
божия "На
многая лета". Вечният химн на живота бе подет
от ехото и се разнесе над цялата земя българска.
Водещата Цонка Сиракова от пенсионерски клуб "Орфей" любезно ни

Абонамент
2020

нерския съюз!
Спечелете нови приятели!

Каталожен № 552

въведе в тържеството. Председателят
на Обединения съюз на пенсионерските клубове на Смолянска община
Тодор Гегов по човешки ни приветства. Община Смолян засвидетелства
не за първи път уважението си към
нас, хората от третата възраст, чрез

топлите думи на заместник-кмета Венера Аръчкова. Знаково бе и присъствието с приветствие на новоизбрания
председател на СП-2004 Стефан Груев. Предстои обединението на пен-

сионерите, разпилени съзнателно, в
една обща структура с една обща цел.
Над 2 милиона сме по земята българска. Обединени в едно цяло, реално
ние сме потенциална човешка енергия, която може да влияе на политиката и да я направлява в полза не
само на оцеляването ни, но и
за оцеляване на отечеството.
Благодарни сме за благородната инициатива на председателя ни Тодор Гегов, на кмета
на община Смолян д-р Николай Мелемов и специално на
настоятелството на параклиса "Свети Спас" и на инициативния комитет, съградил това свято място със съдействието на щедрите бизнесмени бай Илия,
Веселин Хаджиев и сем. Анчеви.
Никола Чуралски, Смолян
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

6.XI. - 12.XI.2019 г.

История

Десет областни
центъра няма да се
управляват от ГЕРБ

Кандидатът на ГЕРБ и СДС и
досегашен кмет Йорданка Фандъкова печели изборите в София с 209 542 гласа, или 49,98%
срещу 189 176 гласа, или 45,13%
за опонента й Мая Манолова,
подкрепена от БСП. С „не подкрепям никого” са гласували 20
493 граждани на столицата.
ГЕРБ и СДС освен Столична
голяма община успяват да спечелят кметския стол в 11 избирателни района – „Възраждане”, „Илинден”, „Надежда”,
„Красна поляна”, „Искър”,
„Подуяне”, „Люлин“, „Сердика”, „Връбница”, „Витоша”, „Нови Искър”
Кметовете, издигнати от „Демократична България” побеждават на балотажа в 8 столични
района – „Средец”, „Студентски”, „Триадица”, „Слатина”,
„Оборище”, „Красно село”,
„Лозенец”, „Овча купел”.
В „Изгрев” и „Младост”
печелят кандидати, подкрепени от БСП. В „Панчарево” пък
печели независимият кандидат
Николай Гюров. Резултатите са
своеобразен пробив на „Демократична България” и БСП в София. На предишните местни избори през 2015 г. ГЕРБ спечели
в 23 от 24 избирателни района,
като само в „Кремиковци” победи независим кандидат.
В Пловдив ГЕРБ също печели на втория тур. Кандидатът
на ГЕРБ Здравко Димитров получава 57,32% от гласовете. А
опонентът му от ВМРО Славчо
Атанасов взима 38,1%. С „не
подкрепям никого” са гласували 4,58%.
Кандидатът на ГЕРБ печели
убедително и във Варна. Иван
Портних получава 60,79%, а за
опонента му Костадин Костадинов са гласували 35,99%. С „не
подкрепям никого” са гласували 3,22%.
В Русе обаче убедително
побеждава кандидатът на БСП
Пенчо Милков с 60,53% от гласовете. Опонентът му от ГЕРБ
Диана Иванова взима 36,63%. С
„не подкрепям никого” са гласували 2,85%.
ГЕРБ губят и в Плевен, където независимият кандидат
и досегашен кмет Георг Спартански получава 50,6%. А кандидатът на управляващите Мирослав Петров взима 47,24%. С
„не подкрепям никого” са гласували 2,16%.
В Шумен кандидатът на
ГЕРБ Любомир Христов взима
48,57%, а опонентът му от БСП
Венцислав Венков – 48,27%. С

„не подкрепям никого” са гласували 3,15%.
В Благоевград подкрепеният от БСП Румен Томов побеждава с 56,61%. А Атанас Камбитов от ГЕРБ, който водеше на
първия тур, получава 40,98%. С
„не подкрепям никого” са гласували 2,41%.
Във Видин също има обрат.
В крайдунавския град подкрепеният от СДС Цветан Ценков,
който беше втори на първия
тур, побеждава с 58,27% срещу 39,49% за кандидата на ГЕРБ
Огнян Ценков. С „не подкрепям
никого” са гласували 2,24%.
В Ямбол побеждава Валентин Ревански от партия „Пряка
демокрация” с над 61,92% от
гласовете, а втора остава Катя
Георгиева от БСП с 35,27%. С
„не подкрепям никого” са гласували 2,81%.
Кандидатът на БСП Денчо
Бояджиев печели изборите в
Разград с 54,32%. Досегашният кмет д-р Валентин Василев
от ГЕРБ получава 42,48%. С „не
подкрепям никого” са гласували 3,20%.
В Добрич досегашният кмет
Йордан Йорданов, издигнат от
местна коалиция, водена от
„Движение България на гражданите”, печели с 66,54% срещу кандидата на ГЕРБ Надежда
Петкова с 31,97%. С „не подкрепям никого” са гласували 1,49%.
Кандидатът на ГЕРБ Корнелия Маринова побеждава в Ловеч с 48,45%. Втора остава подкрепената от БСП Радина Банкова с 46,45%. С „не подкрепям
никого” са гласували 5,1%.
Досегашният кмет на община Пазарджик Тодор Попов,
издигнат от местна коалиция
„Новото време”, печели четвърти пореден мандат с 56,11%.
Опонентът му на балотажа Благо Солов от „БСП за България”
получава 41,04%. С „не подкрепям никого” са гласували 2,84%.
В Силистра кандидатът на
ГЕРБ Юлиян Найденов получава 52,12% срещу 45,63% за подкрепения от БСП Момчил Неков. С „не подкрепям никого”
са гласували 2,25%.
В Перник Станислав Владимиров от БСП побеждава с
50,27%, срещу 47,68% за досегашния кмет от ГЕРБ Вяра Церовска. С „не подкрепям никого” са гласували 2,05%.
В Търговище Дарин Димитров от ГЕРБ взима 69,41%, срещу 29,27% за кандидата на ДПС
Хамди Илиязов. С „не подкрепям никого” са гласували 1,32%.
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Радетел за българската свобода

Архимандрит Атана- уверява, че е загрижен
сий е роден през 1556 г. в за съдбата на поробенис. Мани, Гърция. На 18-го- те от турците християни.
дишна възраст завърш- Когато се връща в Охрид,
ва черковното училище Атанасий изнася сказки,
в Битоля и е ръкополо- в които разказва как исжен за свещеник. Пропо- панците са се освободивядва само на български, ли от арабите само със
въпреки че тези земи са свои сили, което трябва
под властта на Гръцка- да бъде пример за бълта патриаршия и затова гарите. Не престава обае подложен на гонения. че да търси чуждестранРядко се задържа дълго в на помощ. През 1605 г.
едно село, понеже, къде- заминава за Русия, която и да се подвизава, под- то непрекъснато набибужда населението да се ра мощ и се превръща
организира за въоръжен във все по-силна държаотпор срещу светската ва. Там знаят и помнят,
и духовната власт. През че българите са пренесли
1581 – 1585 г. води съз- православието и славяндадена от него чета, ко- ската писменост в тяхнаято достига до 60 души та страна. Голяма част от
и с внезапните си набе- висшесто духовенство е с
зи създава сериозни без- български произход. Атапокойства за османските насий е приет от руския
власти. През това време патриарх, който му връчимперията води битки в ва златен кръст с елмази
Унгария, а Атанасий вой- и архиепископска коровода напада нейните час- на. По време на 3-месечти при преминаването им ния престой на Атанасий
през местата, които той в Русия се събират матенарича неговите земи. За риални помощи за бългада го усмири, Мустафа рите. С част от средствата
бей, който е управител се ремонтира охридскана Видинско, му изпра- та архиепископска черкща свой доверен
човек, с когото да
се договорят за
прекратяване на
четническата му
дейност, като в
замяна му обещава разрешение за
построяване на
българска черква, за каквато
Атанасий отдавна ратува. Войводата се съгласява, но прибавя допълнително
условие – да бъ- Черковно училище в Битоля
де включен в съдебния състав, пред кой- ва „Св. София“, но Атанато се разглеждат обвини- сий казва, че освобождателни дела срещу хрис- ването няма да дойде с
тияни. Спечелва си голя- молитви, а трябва да се
ма популярност и когато извоюва с оръжие. Запрез 1591 г. се овакантя- това купува 150 пушки
ва длъжността на охрид- и ги раздава на по-будския архимандрит, пред ни български младежи.
черквата „Св. София“ се Научава ги как се леят
стичат много хора, кои- курушуми и ги води на
то искат на тази длъж- обучение по стрелба в
ност да бъде назначен горите. Османците науАтанасий. Пратеникът на чават за това, но ги мицариградския патриарх слят за авджии и не им
има друга поръка, но обръщат сериозно вниотстъпва пред народния мание. През 1611 г. мнонатиск. Освен църковни- гоброен аскер преминате дела Атанасий не изо- ва през Охрид по пътя си
ставя и голямата си идея към Унгария и Австрия.
– да се бори за освобож- Отсяда в града и войницидаването на българите от те се отдават на грабежи
чуждото иго. През 1597 г. и безчестия спрямо местсе отправя на дълго пъ- ното население. Атанасий
тешествие. Отначало сти- реагира мигновено. Събига до Венеция, на следва- ра въоръжените българщата година е в Прага, а ски младежи и им казва
след това през 1598-1599 да охраняват българите.
г. е в Испания. Навсякъ- Завързват се престрелки
де търси помощ за поро- с аскера и от двете страбения български народ. ни падат убити и ранени.
Посрещат го радушно, Командващият османскано му дават само мъгля- та войска отива при Атави обещания за бъдеще насий и му казва, че трябнеопределено време. На ва да се сложи край на
връщане се спира в Не- кръвопролитията. Архиеапол, където е приет от пископът отговаря, че токрал Алберто, който го ва може да стане само ако

все още живите виновници за грабежите и безчинствата бъдат изправени пред съд. По това време в Османската империя
още няма закони, а съдилищата действат съгласно
обичаите. Според тях всеки правоверен е в правото си да бъде господар на
имота, честта и живота на
раята и поради това обвиняемите са оправдани.
„Има и Божи съд!“, произнася Атанасий след закриването на съда. В продължение на един месец
всички уличени в насилия
над българите са намерени мъртви, дори когато
вече са напуснали Охрид.
Следващата мисия на
Атанасий за търсене на
чуждестранна помощ за
освобождаването на българския народ е през 1610
г. С една гемия той стига до Неапол при неговия стар познайник крал
Алберто. Открито го пита
ще нападне ли Османската империя, а кралят му
показва полковете си, въоръжени със съвременни
пушки. Атанасий за първи
път вижда такива, които се пълнят със затвор, а не
както шишанетата – през
дулото.
Понеже
Атанасий
разбира,
че и този
път няма
да получи реална
помощ, иска от крал Алберто поне да му даде 200
такива пушки. Кралят обещава, но му изпраща само 30, и то с много малко патрони. Под ръководството на Атанасий обаче
е основана работилница
за изработката на пушки
от новия образец – за една година са произведени
близо 100. Атанасий набира 15 хил. мъже, готови да
се сражават за свободата на България. Съобщава това на кралете на Испания и Сицилия, като ги
моли за тяхното въоръжаване, а освен това да
изпратят и 5000 конници.
Гарантира, че с обединени
усилия могат да създадат
свободна държава, обхващаща Македония, Албания и Тесалия. Има дори
план за преземането на
Цариград.
Силите обаче го напускат и той се преселва в
Божите вселения. На гроба му е поставен надпис:
“Атанасий – неуморимият радетел за българската свобода“.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история
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Лечебни корени берем през есента

Продължение от бр. 43

на е при бременни
жени. При продължително приемане
може да се наблюдава повишено кръвосъсирване и леки
алергични реакции.
С повишено внимание билката да се
използва при хипертония, мозъчни смущения и предразположение към образуването на кръвни
съсиреци. Корените се промиват със студена вода и се сушат при 45 градуса. Не поставяйте
корените върху
метална повърхност, губят полезните си свойства.
Папрат
(Dryopteris filixmas)
Поради фенолните съединения
и танините, които се съдържат в корените, папратта се из-

ползва при лечението на екземи и гнойни рани, дерматит, заболявания на ставите,
кървене от носа, невралгия, ревматизъм
и припадъци, сърдечна и бъбречна недостатъчност, стенокардия, ниско кръвно налягане, пептична язва
на стомаха и дванадесетопръстника. Важно
е да не се превиша-

Домашен

Лечебна динка
(Sanguisorba
officinalis)
Настойката от лечебна динка притежава бактерицидно, силно затягащо свойство.
Използва се против
различни стомашночревни заболявания,
хемороиди и маточно кървене, тромбоза на кръвоносните
съдове на крайниците, при изгаряния, стоматит. Противопоказ-

на вода, след това се
нарязват на парчета
1-2,5 cм ширина и дължина 5 cм. Сушат се на
тавана под покрив или
в специална пещ.
Обикновена
цикория
(Cichorium intybus)
Коренът от суха цикория съдържа около
75% инулин. От тази
билка се правят напитки, които имат антимикробно, антипиретично и затягащо
действие, увеличават апетита, намаляват изпотяването, подобряват състоянието на храносмилателната система, ускоряват метаболизма, успокояват нервната
система. Отвара от
корени от цикория
се използват за лечение на екзема, морбили, бронхиална
астма. Препаратите
на базата на цикория
се предписват с вни-
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мание при повишена
киселинност на стомаха. Дългосрочната употреба може да причини повишена секреция

съветник

ва дозата. Корените
се измиват със студе-

на стомашен сок, както и диуреза. Цикорията е противопоказна
при деца под 2-годишна възраст. Корените се
измиват със студена вода, леко се избърсват с
мека кърпа, след това
се нарязват на парче-

та и се подреждат, за
да изсъхнат. Могат да
се сушат както на чист
въздух, така и в специална сушилня при температура 40°. Сухите корени се
съхраняват до 2
години.
Също
така
през октомвриноември е възможно да продължи прибирането на корените на глухарче,
пролетен иглик,
киселец. Не помалко полезни
са плодовете от
червени боровинки, обикновена планинска
пепел и листа от
мечица.
И след първите слани все
още можете да събирате корените в полето и жълъди.
Освен това обърнете внимание: в зависимост от климата времето за събиране на
някои билки може да
се промени.

Изпитани ЗАХАРТА - в изобилие, но с лоша слава
рецепти

При peвмaтизъм

Вече времето се разваля и
започват да ни въртят коленете. С какво да си помогнем? Ето няколко изпитани
рецепти за ревматизъм:
Bзимaт ce пo 1 cyпeнa лъжицa лaйĸa, cтpъĸoвe oт ĸoмyнигa и
лeнeнo ceмe. Зaливaт ce c 400 мл
гopeщa вoдa и ce ocтaвят дa ĸиcнaт
20 мин. C пoлyчeнaтa нacтoйĸa ce
пpaвят ĸoмпpecи пpeз нoщтa.
Bзимaт ce пo 1 cyпeнa лъжицa oт бялa pyжa, цвeтoвe oт лaйĸa,
cтpъĸoвe oт ĸoмyнигa и 2 чaeни лъжици лeнeнo ceмe. Билĸитe ce зaливaт c 400 мл гopeщa вoдa и ce ocтaвят дa ĸиcнaт 10-15 мин. Hacтoйĸaтa
ce изпoлзвa зa ĸoмпpecи и oбтpивaнe нa бoлнитe мecтa.
Hacтъpгвaт ce ĸopитe нa 3 лимoнa, cмecвaт ce c 3 cyпeни лъжици цвeтoвe oт нap и ce зaливaт c 400 мл гopeщa вoдa. Ocтaвят
ce дa ĸиcнaт 30 мин., cлeд ĸoeтo
нacтoйĸaтa ce пpeцeждa и ce изпoлзвa зa ĸoмпpecи, ĸoитo ce пoдмeнят нa вceĸи 2-3 чaca.
2 cyпeни лъжичĸи цвeтoвe нa
apниĸa ce зaливaт c 600 мл вoдa.
Bapят ce 10 мин., cлeд ĸoeтo ce ocтaвят дa ĸиcнaт 15 мин. C пoлyчeнaтa
нacтoйĸa ce пpaвят ĸoмпpecи и
paзтpивĸи нa бoлнитe cтaви.

Бонбони за децата, шоколад при
тъга или радост, сладолед по време
на обедната почивка: ясно е, че обичаме захарта във всяка нейна форма. Индустрията също я обича
– независимо дали в хляба,
бебешката храна, киселото мляко или сосовете, захарта присъства в почти всичко, което ядем.
Отдавна ги няма
времената, когато
притежаването на тази съставка е било знак за
богатство и власт. Днес захарта е приемана като вредна за
здравето и причина за напълняване.

Източник на енергия

Днес голямото количество захар се счита за „бяла отрова“ и е

Как пайовете
се превръщат в торти

В началото са плодовете

Как европейците задоволяват
желанието си за сладко, преди
захарта да дойде на континента?
Преди две хиляди години
единственият източник на сладост са били плодовете. Плодовият сок се използвал под формата на
каша или желе и с него можело да се
подслаждат храните.
Добивът на захар от захарна тръстика започва в ранното Средновековие, след като тя е внесена в Европа
от Близкия изток. Тогава захарта е била твърде скъпа дори за благородниците, които си я позволяват само по
специални поводи.
Легендата за възникването на името „бонбон“ гласи, че след като децата
на френските благородници опитват
лакомството, възкликват възторжено
„Bon! Bon!” (което на френски означава „добро“).

Сладката революция

Британците започват да отглеждат
захарна тръстика в колониите си през
18 век. Така те произвеждат огромно
количество захар. Французите водят
война с англичаните и има континентална блокада на захарта. Години покъсно, в средата на 19 в., захарното
цвекло най-накрая стига до Германия.
След това захарта вече е достъпна за
всички и не е толкова скъпа.

ни свойства, датира още от 1 в. от н.е.
През 12 век има лекарства, които се
състоят от 90 процента захар. Петстотин години по-късно фармацевтите
използват захарта в лекарства главно
за коригиране на горчивия вкус и като
източник на енергия. Сладките лекарства се продават добре. За да увеличат продажбите, фармацевтите премахват активните медицински съставки и продават само сладката храна.

свързвано с множество заболявания. В древни времена обаче захарта се намира там, където най-малко може да предположите – в аптеките. Смята се, че тя има лечебни свойства и затова е използвана
в лекарствата.
Вярването, че захарта има лечеб-

След като сладкарството излиза от
аптеката, не отнема много време гамата сладкиши да се разшири. Тортата става едно от най-популярните
сладки лакомства.
Предшествениците на този
продукт съществуват още през
16 век. Въпреки това тортите от
онова време нямали много общо
с настоящото ни разбиране за десерта. Преди 5 века тортата се състояла от тесто, което след изпичането се пълнило със сладки, а също и с
пикантни съставки.
Днес захарта няма особено добра
репутация. Тя не е луксозен предмет,
нито символ за социален статус. В модерните времена захарта е в изобилие, но с лоша слава. Въпреки това
всички ние често забравяме съветите
на лекарите и се утешаваме с голямо
парче торта.

Хитрини чудесни
 Пържолите ще имат уникален вкус, ако
преди пържене или печене се намажат със смес
от олио и оцет в съотношение 3:1.
 Бульонът ще стане много по-ароматен и вкусен, ако продуктите се сложат в
студена вода и се кипват бавно, а след като заврат, се варят продължително време но умерена температура.
 Може успешно да премахнем миризмата на
чесън от съдовете и приборите за хранене най-добре с
помощта на лимонов сок. Просто срежете един лимон
през средата и с половинките натъркайте повърхностите обилно и след това ги изплакнете.
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Íаучно откритие
за болни стави
прави чудеса!
д-р стоянов разказва за последните новости
в помощ на ставните заболявания.

„пРостатизал плЮс“
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

гл. ас. д-р светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБал “александровска”
Доброкачествената
хиперплазия
на просатата (ДХП)
е хронично прогресиращо заболяване,
проявяващо се кли-

нично с обструкция
на долните пикочни пътища. По статистически данни за
България всяка година заболяват над 10
000 мъже, като голяма част от тях са на
възраст под 50 години. В Западна Европа
90% от новооткритите с ДХП започват

лечение с натурални продукти. Те са
разумна алтернатива
в началните стадии.
Природните продукти имат висок ко-

ефициент ефективност/безопасност,
съчетават се с лекарствата и подпомагат
тяхното действие, забавят задълбочаването на заболяването и намаляват риска от поява на карцином на простата. В
моята дългогодишна
практика на уролог

аз изписвам много
природни продукти,
като през последните 4 години препоръчвам най-често „ПросТаТиЗал
ПлЮс“ на Вита Херб,
като
практически
съм убеден в клиничното му действие. „ПросТаТиЗал
ПлЮс“ е натурален
продукт, който подпомага укрепването
и възстановяването на дейността на
простатната жлеза.
Той действа диуретично, противовъзпалително и антимикробно. Съдейства за отстраняване
на пикочните инфекции, които се явяват като често усложнение. „ПросТаТиЗал ПлЮс“ спома-

га и за стимулиране на сексуалната
енергия. Не забравяйте, че своевременната профилактика с „ПросТаТиЗал ПлЮс“ и консултация с уролог
гарантира здравето
и сексуалния живот
при мъжа над 50 години.

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

Уверено препоръчвам
на своите пациенти продукта „артрофикс регенератор“ - с многостранно действие, насочено към
първоначалното облекчаване на болката, а при
продължителна употреба
и към възстановяване на
ставния хрущял и костната
тъкан, което от своя страна ще доведе до бързо възвръщане на мобилността
на ставите и предишния
начин на живот на употребяващия го. Формулата е
патентована със стандарт,
което означава най-високо качество на съставките с щателни клинични и
лабораторни изследвания.
„артрофикс регенератор“ може да се прилага
за всички видове заболявания на ставите и костите и всякакви видове артритни заболявания, включително и деформация на
костите вследствие на артрит. Съставките във формулата работят по синергичен начин и задействат процесите на
регенерация на ставите
до 700 пъти по-бързо в
сравнение с естествената възможност на тялото да възстановява жизненоважни хрущялни
и костни тъкани. По този начин в рамките на
5-10 до 25-30 дни в зависимост от степента
на заболяването, вида
на травмата и естеството на проблема можете да очаквате подобрение до 90-100%.
Тайната на изключителния ефект на продукта е във вложения във
формулата Глюкозамин
сулфат, който представлява комплекс от аминокиселини и захари, които се използват за директна синтеза на глюкозаминогликани. Това са вещества, които имат структурно укрепващо действие в
организма. Служат за производство на синовиална
течност, която спомага за
правилното функциониране на ставите чрез повишаване на мобилността
и намаляване на триенето,
както и предпазване от износване. Друга функция на
глюкозамина е хрущялното производство, което с

възрастта намалява, затова е задължително да се
приема като хранителна
добавка след определена
възраст – най-често след
50-годишна възраст. Добавянето на глюкозамин
във формулата е с цел подобряване на “смазването” на ставите и намаляване на болката и отока.
Защо да предпочетете
„артрофикс регенератор“ пред алтернативни
продукти?
 Действието на „артрофикст регенератор“
е насочено към решаване
на първопричината за болката, а не само временното
й притъпяване. С помощта на активирането на естествените сили на регенерация на организма и синергично действие на съставките вие ще подсилите,
подхраните и възстановите ставния хрущял, костните връзки и тъкани, като
по този начин ще си ре-

ратор е клинично и лабораторно тестван. Преминат е строг качествен и количествен контрол. Патентованата формула съдържа съставки без аналог в
сравнение с който и да е
конкурентен продукт. Можете да сте сигурни, че ще
изпитате възможно найдобрата ставно-възстановителна формула, създавана някога! Освен това
продуктът е тестван с пациенти, в чиито изследвания е установено, че след
използването на продукта:
1. Болката намалява и
дори изчезва от пациентите след 8-10 минути още
след първото нанасяне.
2. Отбелязано е възстановяване на хрущялната
тъкан от пациентите след
един пълен курс на лечение.
3. Облекчаване на симптомите при пациентите,
страдащи от артрит и артроза.

шите проблемите с костите и ставите.
 Основните съставки
на продукта са естествени
екстракти, сред които екстракт от босвелия и полски
хвощ. Бързото проникване
на съставките в тъканите
позволява спиране на понататъшното разрушаване
на ставите и едновременното стартиране на регенерация на увредените тъкани без каквито и да било
странични ефекти или рискове за здравето.
 „артрофикс регене-

Забелязъл съм, че пациентите ми регистрират
подобрение още от първия ден на прием на „артрофикс регенератр“.
Въпреки това аз препоръчвам да приемате продукта поне три месеца, за
да се натрупат полезните
съставки дълбоко в ставния хрущял и да получите дълготраен ефект. Наблюденията ми в продължение на година затвърдиха мнението ми, че
продуктът е изключително ефективен.

„артрофикс регенератор“ можете да поръчате
на телефон: 0877 72 10 40 и на: https://biotica.bg/
arthrofix-regenerator-otblokira-bolkata-v-stavite или в
повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо: 117 лв./
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Безплатни
прегледи
Кардиолозите
от
Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести стартират
кампания с безплатни
прегледи всеки петък
на м. ноември от 9 до
13 ч. в к-т №2 на Диагностично-консултативния блок. Предварително записване на
тел. 02/ 9230 586.
Кампанията е предназначена за пациенти
с неконтролирана артериална хипертония;
захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания; преживян инфаркт/инсулт; хронична сърдечна недостатъчност; ритъмни нарушения (усещане за
сърцебиене и "прескачане" на сърцето);
дислипидемия (повишени стойности на холестерола).

В рамките на м. ноември специалистите
от Клиниката по кардиология на УМБАЛ
„Александровска“ ще
консултират безплатно хора с наднормено тегло; гръдна болка; задух и/или високо кръвно налягане.
Прегледите ще се извършват всеки делничен ден от 14 до
18.00 ч. в приемноконсултативния кабинет на клиниката (вход
на ул. „Пенчо Славейков”, срещу баня „Мадара”). Предварително записване на тел.:
02/9230 467.
Направления
по
НЗОК не се изискват.
Прегледите са част от
кампания на лечебното заведение за ранно откриване и проследяване на заболяванията.

ИЗБАВЕТЕ СЕ ОТ ЗАПЕКА

“Получих пълно облекчение
следвайки
препоръките.
В
рамките на 2 месеца успях да
възстановя стомашната ми
ВСЕКИ ТРЕТИ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ СТРАДА ОТ НЕРЕДОВНА ДЕФЕКАЦИЯ,
дейност и мога да се храня
А ТОВА ВЛОШАВА САМОЧУВСТВИЕТО И Е ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО
нормално и да се изхождам
„Запека може да бъде опасен, предоставя
възможността бързо и ефективно повишават безпроблемно.”
Владимир Ф., 78 г, София
(усвояването
за това не трябва да се на пациентите да намалят резорбацията
пренебрегва. Трупащите се в с 99% риска от оперативна на хранителните вещества в
червата остатъчни продукти от намеса и 93% успеваемост за тънкото черво), възстановяват “Имах рефлукс , който ме
на
чревния тормозеше от 1 година и
храната и метаболизма, могат възстановяване на нормалното перисталтиката
стимулирайки
химио- ползвах много медикаменти,
да
предизвикат
множество функциониране на стомашно- тракт
неприятни
усложнения
със чревния тракт. ”Няма значение рецепторите на тънкочревната но без полза. Моя позната ми
здравето дори отравяне на дали имате от скоро или с лигавица. Тази комбинация от препоръча препарата и го
организма. Това се получава месеци запека - можете да се съставки помага също да се
закупих. След месец и половина
в резултат на натрупалите се избавите по естествен път” - подобри задържането на водата
ползване рефлукса значи- телно
хранителни остатъци, които уверено споделя откривателя в дебелото черво, което довежда
започват да ферментират и на формулата. Почти 180 хил. за размекването на фекалните намали а след 3 месеца изчезна.”
Димитричка В., 75г., Лом
проникват в кръвообращението, души в цяла Европа, потвърдиха маси и нормалното изхождане.
при което настъпва отравяне на
организма. Това предизвиква
главоболие, метеоризъм, газове,
подуване на стомаха, проблеми с
кожата и лош дъх. Ако проблема
със запека не бъде отстранен,
може да доведе до дълготраен
възпалителен
процес
в
стомашно-чревния тракт, а и
дори до рак на дебелото черво.”
- споделя професор Питър
Лоренс на последно проведения
конгрес в Англия за здравето
на човека. Питър Лоренс е и
основоположник на новия метод
за борбата с констипацията и
дефекацията.
След дългогодишни проучвания
и
изследвания
предостави
на определена група фирми
препарат за възстановяване
на
нормалната
дефекация
(изхождане)
на
организма.
Благодарение на тази формула

ефективността на тази уникална
формула в това число около
9 хил. души от България,
които са преминали терапията
и
потвърждават
ползите.
Узнавайки за ефективността,
ползите и
резултатите от
терапията
наши
български
гастроентеролози
не
можа
да повярват, че без използването
на лаксативи и медикаменти
може да се постигне подобен
ефект
за
избавяне
от
констипацията, но е напълно
възможно организма да реши
тези проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната
био-технология на молекулярно
ниво, помогна да се създаде
уникалният препарат “PERISTAL”
(Перистал).
Съставките на този препарат е
поместена в капсула съдържаща
10 биоактивни съставки, които

САМО ЗА
ПЪРВИТЕ100 ДУШИ
Във връзка високата цена на
препарата и технологията за
обработка на ценните съставки,
и за да е финансово достъпен
специално
за
българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и аптеки. Можете
да направите покупката на
препарата
чрез
телефонно
обаждане към оторизирания
представител
за
България
на тел. 024738722. Само за
първите обадили се 100 души
има специална отстъпка и ще
получат препарата вместо 189
лв. само за 54 лв. - опаковка
с 30 капсули достатъчна за
едномесечен курс на ползване.
Доставянето
на
препарата
става бързо и безплатно до ваш
адрес. Промоцията е валидна до
30.11.2019г.

“Въпреки диетите ми имах
подуване на стомаха придружено
с болки и имах чувството, че ще
се пръсне. Реших се да ползвам
и този препарат и се оказа,
че наистина помага. След 2
месечно ползване сега вече
мога да се храня нормално.”
Мартин Д., 54г., Пловдив
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ

189 лв.

54 лв.

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722

РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 8:00 ДО 20:00

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Доказано живи
пробиотични бактерии
активни още щом попаднат в червата

По-бързо действие
подобрение от самото начало
на приема

Само 1 капсула на ден
дава оптималното количество
пробиотични бактерии

Дълголетие
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200 млрд. CFU/g

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЖИВИ
ПРОБИОТИЧНИ БАКТЕРИИ!
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Безплатни прегледи
на простатата
в „Софиямед“

Повече от десет години месец ноември е посветен на мъжкото
здраве и рака на простатата. Превенция, откриване, изследвания здравето на мъжете е централният фокус на отделението по урология на УМБАЛ „Софиямед“ .
По традиция екипът на отделението в този месец обявява безплатни прегледи за профилактика на едно от най-честите онкологични заболявания при мъжа – рака на простатата, включващи
консултация със специалист-уролог, ултразвукова диагностика и
дигитален ректален преглед. За осъществяване на консултативния преглед е необходим предварително изследван кръвен тест на
простато-специфичен антиген!
Безплатните прегледи ще се осъществяват с предварително записване на тел. 02 465 00 00 всяка сряда до края на месец ноември
от 14:30 до 16:30 ч. в отделението по урология.

Дълголетие
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Какво знаете
за простатата

Знаете ли,
че…

 Простатната
жлеза е с размерите
на кестен и се развива през целия живот на мъжа.
 Като всеки друг
орган за простатата
са характерни различни заболявания
– някои, свързани
с напредването на
възрастта, а други
– зависещи предимно от начина на живот. Това най-вече
са доброкачествена хиперплазия на
простатата, простатит и рак.
 Около 25% от
мъжете на възраст
над 40 години страдат от доброкачествена хиперплазия
на простатата.
 Простатитът се

среща във всички
възрасти. Смята се,
че е запазена марка на пушачите, половите атлети и шофьорите.
 Никотинът уврежда осем пъти
повече бъбреците,
пикочния мехур и
простатата, отколкото белите дробове.
 В традиционната медицина Върбовката се използва при всякакви неразположения на
простатата. Тя възпрепятства нарастването на жлезата и повлиява добре
цялата отделителна система. Нейните активни съставки
действат противовъзпалително, антибактериалното и
диуретично.
 Екстрактът от
Гроздово семе е

мощен антиоксидант, предпазващ
клетките от разрушителното действие на свободните
радикали.
 Селенът участва в синтеза на тестостерон, стимулира производството на надбъбречни
хормони и подпомага сперматогенезата.
ПростаРен е уникална комбинация
от Върбовка, Гроздово семе и Селен, която се грижи за здравето на
„мъжката” жлеза.
ПростаРен можете да намерите и
без рецепта в аптеките и онлайн
на www.botanic.cc.
Сега и с ПОДАРЪК
– допълнително 30
таблетки.

Билкова формула по канадска рецепта
в помощ на онкоболните
Triactal е изцяло натурална хранителна добавка с терапевтично и профилактично въздействие върху човешкия организъм. Благодарение на билковия си
състав тази хранителна добавка спомага в борбата с онкологичните заболявания и тяхната превенция. Създаден
е като съпътстващ терапевтичен продукт на установените конвенционални онкологични лечения и терапии – химиотерапия и лъчетерапия. Triactal подпомага за детоксикацията на организма и работи за
подсилването на имунната система в тези стресови и изтощаващи
за организма моменти.
Triactal има имуностимулиращо,
имуномодулаторно, антиоксидантно, антивирусно, антимикробно и
противотуморно действие, подпомагайки скоростното възстановяване на имунната система. Triactal
подпомага бързата и ефективна детоксикация на организма, блокиран от огромното количество токсини вследствие на химиотерапията и лъчетерапията.

Конвенционално
лечение и Triactal

На този етап от развитието на модерната медицина най-доброто лечение на
онкологичните заболявания е конвенционалното. То се свежда до хирургично, трансплантация на стволови клетки,
хормонална терапия, таргетна терапия,
имунотерапия, лъчетерапия, химиотерапия. Всяко лечение се прилага в зависимост от вида и спецификата на онкологичното заболяването. Като най-приложими и най-разпространени на този
етап се считат лъчетерапията и химиотерапията, като ефективността им зависи от редица фактори. Неоспоримо

е тяхното въздействие върху раковите клетки и ефекта върху заболяването.
Но те носят със себе си и много негативи за организма, които е жизненоважно
да бъдат преодолени максимално бързо и ефективно.
След провеждане на лечение с химиотерапия и лъчетерапия състоянието в

организма е като след “ядрена бомбардировка”. Унищожени са както паразити и ракови клетки, така и полезните
бактерии в организма, които са гръбнакът на имунната ни система. Клетките са
блокирани от огромното количество токсини. Мощната интоксикация на организма след химиотерапията води до тотално блокиране на жизнената енергия
и затлачване на организма с токсини и
шлаки и до безпрепятствено заселване
и размножаване на микропаразити и гъбички, които отново създават предпоставки за нови туморни образувания. Паразитите бързо колонизират всички органи и натрупаните токсини в организма

блокират нормалната работа на имунната
ни система. Затормозяват се и органите
и системите за естествена детоксикация.
Също така храносмилателната система е
много сериозно увредена и усвояването
на хранителни вещества, необходими за
ревитализацията на организма, на практика не се извършва.
Triactal е създаден да работи в няколко посоки и успешно да се справя с породените от лъче- и химиотерапията негативи за организма. Triactal ефективно
стимулира основната функция на черния
дроб да детоксикира организма, изчиствайки го от натрупаните токсини вследствие на лъче- и химиотерапията. Другата
основна функция на Triactal е ефективното възстановяване на имунната система,
унищожена вследствие на лъче- и химиотерапията. Triactal подпомага организма,
възстановявайки нормалните му защитни
функции и му дава възможност да продължи борбата най-ефективно.
Състав:
Екстракт Зелен орех 8 mg - има мощно
противовъзпалително, тонизиращо нервната и храносмилателната система действие.
Екстракт Карамфил 200 mg - отличен
антиоксидант, богат на омега-3 мастни киселини, витамин K, фибри и ватамин C.
Екстракт Сладък пелин 200 mg съдържа така ценната съставка артеми-

зинин, която учените твърдят, че успешно унищожава раковите клетки.
През 2015 година китайския учен Ту
Юю печели Нобелова награда за изследванията на артемизинина и ползите му в борбата с маларията и рака. Артемизининът унищожава селективно раковите клетки, без да засяга
нормалните. Това е така, защото артемизининът засяга само клетки с голямо съдържание на желязо, каквито
са раковите. Чрез специфични рецептори раковите клетки депозират голямо количество желязо, тъй като се
нуждаят от него при клетъчното делене. Контактът на артимизинина с желязото води до освобождаването на
свободни радикали, които разрушават клетките. Може да бъде полезен
по време на лъче- и химиотерапия.
Триактал има противогъбични и антивирусни свойства. В резултат на това
може да се прилага при различни състояния като хепатит В и С, херпес, грип,
други вирусни инфекции
Има противовъзпалителни свойства, които биха могли да бъдат полезни, когато се прилага лечение на възпалителни и автоимунни заболявания.
Препоръчително е Триактал да бъде приеман между 3 и 6 месеца, за да
се натрупа в организма и да даде максимални резултати.

Продуктът „Триактал“ можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40
Както и на интернет страницата: https://biotica.bg/
или в повечето аптеки в страната.
цена:

1бр. х 69 лв. + безплатна доставка (обща сума 69 лв.)
2 бр. х 65 лв. + безплатна доставка (обща сума 130 лв.)
3 бр. х 59 лв. + безплатна доставка (обща сума 177 лв.)
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ЯПОНСКА МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ ПОМАГА
ПРИ ДИСКОПАТИИ
Установено е, че повече от 90% хидромасажни процедури с изот страдащите от дискова болест ползването на лековити соли от
могат успешно да се лекуват кон- Мъртво море и ароматерапевтичсервативно. Над 100 вида специ- ни масла.Използваните арома- и
ални омесолиговащи и раз- 26 гОдиНи “БиО еНеРгО СПеКтЪР” п р о триващи
дукти
Център за
Възстановителен
техники на
и м а т
масажи
сПа център
специалдопълсофия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ния японнитеул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
ска масаж
лен оз(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “хемус”),
сп. “лъвов мост”),
на проф. М.
д р а тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
Сайонджи
вяващ
0896/691827
0889/628691
освобожефект.
изключителен ефект при:
дават безК о м Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
болезнеплексшипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
но ставнината теглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
те блокажи
рапия
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
по протесъкражение на целия гръбнащава и времето за възстановячен стълб, както и прищипване на организма, като усаните нервни коренчета. Вепоредно регулира есче 26 години в ЦЕНТър За
тествения му енергимасажи “Био ЕНЕрго
ен баланс.
сПЕкТър” тази безлекарНе бива да
ствена терапия помага на
се забравя,
хора, страдащи от гръбначче
дискони и тазови проблеми, болпатията може
ки в главата, раменете, врата
да възникне
и крайниците, някои заболяизведнъж вания на нервната система
при рязка
и обмяната на веществата.
промяна на
Мануалните масажи заположенисилват кръвообращениеето на горто не само в засегнатите
ната част
участъци, а в цялото тяна тялото
ло, като подобрява мус(завъртане, изпракулния трофик и статиката на
вяне, навеждане),
гръбначния стълб.
при вдигане на тежести, след
Нещо повече - чрез паралел- прекарани травми и злополуки,
ното прилагане на аурикулоте- от наднормено тегло, статичрапия, зонотерапия, акупресура, на неправилна стойка на рабоподходяща физиотерапия и оз- та и покой.
дравителна японска гимнастика
Дисковите болести трябва да
се лекуват последствията от въз- се лекуват навреме, предупрежпалението и травмираните струк- дават специалистите, тъй като
тури, мускулния спазъм около всяко едно забавяне може да догръбнака, сковаността и болката. веде до по-сериозни заболяваНещо повече- във ВъЗсТаНоВи- ния, като дискови хернии и часТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър на фирма- тични парези на долните крайта се прилагат и допълнителни ници.
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Поезия

Левчев - орисията на
талантливия във време на догми

О

тиде си големият български
поет Любомир
Левчев. Веднъж самият той казва: "Смърт
та няма рожден ден.
За безсмъртието всеки миг е ново начало."
Той бе талантлива и
интелигентна личност с
характерно и достолепно личностно излъчване. Един човек, когото
хората приемаха нееднозначно - от една страна, като талантлив поет,
а от друга - като личност,
"коронована" от предишната власт и облагодетелствана от нея. До
края си Левчев не можа
да се отърси от този обществен порок да слагаме етикети на талантливите, творили във време
на догми, и да не можем
да отделим творчеството им от собствената си
догматика в оценките.
По тази причина "коронясвахме" с епитети не
един от класиците на на-

шата литература. Животът на
Левчев,
подобно
на техния, бе
подложен на
дисекция под
лупа
преди и
след Десети ноември.
Такава
е нашенската "диагноза" - не искаме да приемем, че някой може да е бил забелязан като талантлив заради таланта си, а не заради политическата си
обвързаност.
Историята на българската литература напълно опровергава подобно тесногръдо схващане - едни от най-добрите ни произведения са
създадени именно по
времето на днес отречения соц.
Левчев има орисията
да твори и в двата периода - и преди, и след,
и той постигна постижения и в двата периода.
По една проста причина
- беше талантлив!
Днес трябва да признаем, че неговото име
остава в историята на
българската литература
като име на значим поет
и писател, с постижения
на световно ниво.
Поетът, есеистът и
мемоаристът Левчев

доказа и след 90-а, че талантът му не принадлежи на никоя власт, че перото му не е ничие освен
на дарбата му. Орисията
да бъдеш "въпреки" неведнъж се е превръщала в лична трагедия за
този род личности.
Станислав Йежи Лец
има един много сполучлив афоризъм, подходящ за случая: "Животът си мина, но не без последствия."
Талантливият поет у
Левчев понесе последствията от своята близост с властта и трябваше да преглъща обидите вътрешно силно и
външно достойно. Почти три десетилетия - до
днес, той правеше това с
ореола на поет по призвание.
Любомир Левчев ни
остави книжно наследство, преведено на 36
езика. Автор е на 3 романа и на сценариите
на филмите "Мълчаливите пътеки", "Гибелта

на Александър Велики" и "Сладко и горчиво". Да, кариерата му на
поет и писател е вървяла ръка за ръка с общественото му издигане преди 90-те. Работил
е в Радио София, бил е

1979 до 1988-а.
В годините на Желязната завеса не Живков,
а Френската академия
награждава Левчев със
Златен медал за поезия и званието „Рицар
на поезията” (1985 г.).

Семейството
първи заместник-председател на Комитета за
култура, после председател на Съюза на българските писатели от

Предположение
Аз няма да умра като хората.
Аз просто ще престана
да те сънувам.
А това е немислимо…
Иначе ще изглеждам замислен.
И времето ще се нарича Големия Сън.
И изведнъж ще разбера всичко.
И ще въздъхна: Не можа ли
някоя по-прилична смърт
да ме избере.
- Ти от кой край си? ще започне тя.

Левчев бе носител и на
Голямата награда на
института "Александър
Пушкин" и на Сорбоната (1989); на Световна

Романът на моя живот

Продължение от бр. 44
Съдбата си знае работата. Един ден, както си седяхме с бате
Ваньо в кухнята, той
ме попита: „Стьопа,
какво става?” „Ходя на
уроци бе, братче, ето,
следобед отивам на
урок по български”,
отговорих. „Какво ще
учиш?” Зачудих се какво да отговоря. „Може би история, право? Нещо такова иска баща ми…” „А бе,

Бях сигурен, че ще вляза в Театралната академия, макар че се страхувах как ще се представя

преработвах много, защото бях добър организатор. Печелех и като манекен. Плащаха ми

„Инспекторът и нощта“
на изпитите.
Като студент разполагах с парички. Бачках
надомно с мои състуденти от академията.
Събирахме се у нас и
пилехме някакви пластмасови отливки. Не се

по 4,50 лв. на снимка, а
това бяха доста пари –
вечеря с виенски шницел, салата и бутилка
бяло вино „Димят”.
Два пъти ме изключваха от академията.
Първия път стана зара-

награда за мистична
поезия "Фернандо Риело". Той бе сред учредителите на Съюза на
писателите в Евразия
и Съюза на писателите и преводачите в Русия; носител на литературно-обществената
премия "Да светиш винаги" през 2009 г.; носител на орден „Стара
планина” - I степен, за
"изключително големи
заслуги към България,
за развитие и популяризиране на българското изкуство и култура".
Левчев ни остави и една песен, която изразява неговата поетична душа
по един неповторим
начин - "Да те жадувам" на рок група
"Сигнал". Любима за
много българи е и песента по негов текст
"След любов" по музика на Александър
Йосифов.
Любомир Левчев
остави ярка диря
след себе си на творец и забележителна
личност в нашия културен живот. И това е, което трябва да му признаем по съвест.
Еми Мариянска

- Аз съм от края на света ще завърша аз.
Но преди да се случи всичко,
ела още веднъж, мое вечно момиче.
Донеси ми наглата усмивка,
с която те гледах
първия път.
Тя е скрита в тенекиената кутия
от бисквити,
кръгла като нашия лунен вятър,
ръждясала като ветропоказател,
кутията, в която крия
пистолета на баща ми,
защото…
Аз няма да умра като хората.
Любомир Левчев

Четиво с продължение

Стьопа, какво право,
каква история, бе, кандидатствай в Театралната академия! Имаш
качества, моето момче!”, убеди ме Иван
Кондов. Той ме беше
наблюдавал години
наред, знаеше щуротиите ми. Усетил бе,
че имам интерес към
тази работа, защото
споделях с него впечатления от играта му
в театъра и в киното.
Край! Реших да кандидатствам във ВИТИЗ. Междувременно
Рангел Вълчанов ме
покани да се снимам
във филма „Инспекторът и нощта”.
Започнах да снимам
„Инспекторът и нощта”,
за втори път ми разрешиха да пусна дълга коса, този път в казармата.
Придобих увереност.

6.XI. - 12.XI.2019 г.

ди участието ми в спектакъла „Хамлет” в днешния Театър „Българска
армия”, тогава се казваше „Сълза и смях”.
Режисьор беше Леон Даниел, а аз играех с Наум Шопов.
Премиерата мина
и на другия ден излезе заповед за изключване от академията на четирима
студенти. Мотивът
бе, че не сме искали
разрешение за участието.
Втория път ме
изключиха, защото
снимах филма „Морето” със Северина Тенева. Отсъствахме от
лекции и ректорът Васил Колевски* реши да
ни изгони. Изкуствоведът Драган Тенев беше
много разстроен, защото махнаха и неговата

6
дъщеря. Бай Ламби,
моят баща, завъртя
няколко телефона и
ни върнаха.
В края на четвърти
курс заминах за Москва на снимки за филма „Първият куриер”.
Не успях да се върна
за държавния изпит
по художествено слово и за един политически семестриален. Въпреки всички перипетии завърших академията през 1966 г., но
получих дипломата си
през 1986 г., защото не
бях взел два изпита.
Добре че един другар ми каза: „Ламбе,
не знаеш какво може да стане, завърши
си, вземи си дипломата.” А то стана голямо шоу.
*Проф. Васил Колевски е литературовед,
д-р на филологическите
науки, ректор на ВИТИЗ
1964-1968 г.
Следва
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Радости и болки
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Xpисто Ñтоичков
защо позволяваме това? изãонил зет си
сПОделете с нас

Един ден се качвам
в претъпкан автобус
във Варна. Беше пълно
с пенсионери, които
едва си пробиваха път
като мен, влачейки пазарски колички след себе си. Млада жена ми
отстъпи мястото си.
Седнах до един мръсен
старец с голяма неподдържана брада и гола
глава. Не го заговорих,
за да не го обезпокоя.
Мина време и той ме
запита кога съм бил
по-добре - като капитан на кораб или сега,
като дърпам тази ко-

личка. Ахнах от точния
му въпрос. Той ми обясни, че е бил моряк при
мен. Гледам, гледам и
не мога да повярвам, защото онзи млад, здрав
и много жизнен човек се
беше превърнал в развалина, без достойнство и
самочувствие. Огорчих
се! Завършил съм ВВМУ
„Никола Вапцаров” през
далечната 1953 г. Бях
назначен за помощниккомандир и командир на
преследвач на подводни
лодки в база Варна. Покъсно бях капитан на
десетки наши и чужди
търговски кораби. Рабо-

тих с много екипажи. Натъжих се, че този човек
до мен бе изцяло разбит.
Нямаше и помен от тогавашните му години.
Спомням си, че работихме с хъс, защото знаехме, че допринасяме за
просперитета на родината ни, внасяхме и изнасяхме хиляди тонове
стоки. Е, кажете ми, такава съдба ли заслужаваме днес? Кажете ми, мили стари хора, защо позволяваме това?
капитан любен
ДЕлЧЕВ, Варна

ПОдадена ръка

Подкрепете добрата
инициатива

Драга редакция, пиша ви по повод
един благотворителен жест, в който
участвам и аз и съм много щастлива.
С пари от капачки бяха закупени
кувьози за болниците в Мадан, Асеновград и Момчилград. „Не можем
да ви опишем каква радост изпитваме всеки път, когато обявяваме къде
ще дарим следващите кувьози, които
успяхме да осигурим с общи усилия ваши и наши”, съобщиха наскоро от
„Капачки за бъдеще“. Град Мадан се
намира в Родопите и отговаря за община от над 50 000 души, които обаче са разпръснати в множество села,
често пътят до тях е трудно проходим. Наличният в болницата кувьоз
е от 1990-а г. и вече е почти негоден.
Затова и често се налага бебета да се
транспортират на задната седалка на
някоя лека кола, увити само в одеяло, или да се чака транспортен кувьоз от най-близката окръжна болница. Понякога в продължение на 3-4-5
часа. Чудесно е, че това повече няма

да се случва, понеже болницата получава чисто нов модерен транспортен
кувьоз. В Асеновград пък в момента
имат четири кувьоза. Три от тях обаче
стават единствено за музейни експонати, понеже два са от 1975-а и един
е от 1981-ва година. Слава Богу, имат
един дарен, който е от след 2000 г., но
не е достатъчен. Сега получават нов
стационарен кувьоз. И третата болница е в Момчилград, където наличният
транспортен кувьоз е от 1990-а и вече не може да се ползва безопасно за
транспортиране на бебенца, но и това съвсем скоро ще се промени, споделят организаторите на кампанията.
Сигурна съм, че много граждани са
участвали и продължават да участват
в тази инициатива. Обръщам се към
всички читатели на вестника да събират капачки и да ги предават, защото начинанието е свързано с добра кауза.
Верка симЕоНоВа,
град мадан

Фyтболната легенда
Xpисто Стоичков ошамаpил xyбаво xъpватския си зет Лyка Белич, който се pазвежда с по-малката мy дъщеpя Xpистина.
Πpеди няколко месеца, когато се слyчила pаздялата, pазлютеният Стоичков сгащил
гpешника в дома им в
Mаями да си стяга багажа и на изпpоводяк
мy изплющял два-тpи
плесника, довеpяват
близки до звездната
фамилия.
Оказва се, че имащият слава на плейбой тенисист е сгазил лyка, като кpъшнал на Xpистина с някаква сpъбкиня, живееща в Mаями. Tова е

втоpи тежък yдаp за семейството на Стоичков,
след като пpеди това
и голямата мy дъщеpя
Mиxаела също се pаздели окончателно със
съпpyга си Айкyт Pамадан, от когото има момиченце.
Семейният екшън
се pазигpал в дома на
Xpистина и Лyка в покpайнините на Mаями,
подаpен им от самия
Стоичков като сватбена зестpа. Bече наясно
със pаздялата, бесният баща посетил жилището под пpетекст да
пpовеpи дали не липсва някоя семейна ценност. Слyчайно или не,
Христо сваpил невеpника тъкмо пpеди да се изнесе от жилището.

Mакаp и достатъчно
коpав да отвъpне, гyзният Белич не посмял
да посегне на 53-годишния си тъст. За да
не става по-голям панаиp, xъpватинът кpъшкач набъpзо си събpал
багажа и офейкал. Kамата пък с кpъвожаден поглед следял да
не изчезне нещо ценно от къщата. „Kpакът
ти няма да стъпи повече тyк!”, заканил се Стоичков.

Иpена Mилянкова депресирана
от развода

Иpена Mилянкова
остана отново без мъж,
след като стана ясно, че
с бащата на последните
й две деца са се pазделили. Актpисата и манекенка вече няма за кого
да се гpимиpа и може би
затова не го пpави. Тя
отказа да скpие yмоpата и тъгата си. Бившата
манекенка не използва
доpи гpим, за да прикpие тpевогите от лицето си. Ирена сподели снимка в социалните мрежи, на която ясно се вижда, че шестте
й деца са изпили силите
й до кpаен пpедел. Pазгpадчанката, чийто живот не въpви по ноти,
явно е pешила освен семейното положение да
пpомени и пpофесията
си. Bместо да кpачи по
модните подиyми и да
се снима за модни аген-

ции, Иpена заляга над
yчебниците по педагогика. Hе е ясно обаче дали 33-годишната
кpасавица е pешила да
се гмypне в дебpите на
пpеподаването заpади пpофесията, или
пpосто за да може да
се спpави по-добpе с
многобpойните си деца. Иpена беше много
щастлива с Hикола Чо-

лаков, но в последните
месеци нещо междy тяx
се скъса и вpъзката им
пpопадна. Xyбавицата
много тpyдно изживява pазpива помеждy им.
Именно Hикола беше мъжът, който yспя
да я откpадне от Pосен
Чолов, докато той беше в затвоpа. Сега обаче Mилянкова ще тpябва да си тъpси нов мъж.

Световен шампион
едва оцелява

Световен
шампион спешно тъpси pабота и дом. Hай-бъpзият
бял мъж на планетата
от близкото минало Hиколай Антонов – Tаланта живее в недоимък в
pодния си гpад Pазгpад.
Tой pазчита само на
майка си и се издъpжа
единствено с инвалидна пенсия, която полyчава заpади пpоблеми

с кpаката си. Световният и евpопейски шампион в спpинта на 200 метpа пpеживя много в последните две десетилетия след кpая на славната си каpиеpа. Tой затъна
в ада на наpкотиците, игpаеше xазаpт, биеше се
и пpеживя доста непpиятности.
С огpомна воля обаче yспя да пpеодолее
всичко и пpез изминалите година и половина
е напълно чист. Tой мина и пpез шестмесечна
пpогpама в теpапевтичен центъp, като yспя да
пpебоpи поpоците.
„Bече повече от година и половина не съм
близвал алкоxол и не съм

пипал наpкотици”, казва
Антонов.
Πpеди да започне да
се лекyва, Tаланта се
бе пpевъpнал в истинска pазвалина. Πpез последните близо две десетилетия той пpемина
пpез всички кpъгове на
ада. Днес 51-годишния
лекоатлет започва нов
живот на чисто, а близките мy се гоpдеят с неговата воля да пpеодолее поpоците.
Заpади пpоблемите с
кpаката великият атлет
тpябва да си бие веднъж
годишно и специална инжекция. Tя е на стойност
500 лв., но пpез тази година Антонов все още не
може да си я позволи.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Аз знам две и двеста

в които съм водеща,
защото там текстът е
в основата, то в киното и театъра, след като
си научил текста, започва многото работа, започва наместването с другите актьори, започва личното
ти усещане, започват
промените. А колко ли
ще е дълга работата,
не зависи само от теб.
- Кажете честно,
това влизане и излизане от роля в рое интересен и трябва вляза в нейните обув- работа няма научава- ля не е ли малко или
да е на същия този по- ки, както се казва, но не, няма как да си ка- много изтощително,
каз, както са ролите ни, понякога това е невъз- жеш: „Ето, готова съм! дори шизофреничможно, защото хората Това е, мога го!” Всеки но?
От стр. 1
но-едини характерите сме ин- ден излизаш на сцена- Не, дори напроОсвен че е изпита- с т в е н о
дивидуални, различ- та, всеки ден репети- тив. Мен лично разние за сила, то е мно- н е щ о ,
ни и всъщност това е раш нещо ново и все- личните роли, различго повече изпитание к о е т о
най-хубавото. И тук ид- ки ден е индивидуален ните превъплъщения
за психиката и най-ве- мъничко
ва моментът, че все пак сам за себе си, разли- ме крепят и провокиче за волята на човек. ми куца,
сме актьори и трябва чен. Има дни, в които рат и когато ми се наСами виждате как пле- и това е
да го изиграем, тряб- ти се получава хей та- ложи да изляза от тоя
мето Прабългари жи- ф и т н е ва да сме гадни, кога- ка, отраз, ама има и та- режим, започвам да се
веят четири седмици сът (Смее
то всъщност вътреш- кива, в които ти се иска чувствам не на място.
поред в луксозната се).
но ни е забавно, тряб- да се скриеш и повече Когато нямам репетивила, но това по-ско- Прева да плачем, когато никога да не играеш.
ции и роли, чувствам
ро им изигра лоша ди 8 ме- Макар и с натру- някаква празнота.
никак не ни се плаче...
шега, защото вместо сеца вие
Много важен във вся- пан зад гърба ви оп- Кои са вашите
да са най-силни, да са з а г у б и ка роля е режисьор- ит, вълнувате ли се страхове, но и мечнай-подготвени и от- хте своя
ът. Ако той знае как- още, преди да изле- ти в професионалпочинали, те вътреш- с ъ п р у г
во иска, какво очаква зете на сцената, има но отношение, г-жо
но се изядоха, сканда- а к т ь о да види от теб, нещата ли я сценичната трес- Сърчаджиева?
лите при тях са еже- ра Иван
се получават, но кога- ка?
- Страхове чак не
дневие. На другия по- Ласкин.
- Ако един ден преди знам, може би именто актьорът бъде ослюс пък са Славяните, Опитватавен сам да интерпре- спектакъл нямам сце- но това да не губя жекоито живеят на пла- те се да
тира своя герой, може нична треска, ще оз- ланието си, да не прижа, но са много за- не давада стане доста страш- начава, че вече е вре- ема някоя роля за дадружни и си помагат. те израз
но, било то на сцена- ме да сляза от сцената. деност или пък за
Предаването ме кара на болПреди всяко предста- лесна и да я неглижита или пред камерата.
да се замислям имен- ката, ко- Кои са вашите учи- вление се вълнувам и рам. Моите мечти не
но за такива неща - да- ято скотели в актьорството? концентрирам, защото са свързани с работали всъщност богатите, вава ду- Разбира се, най- то е първото за много та, мечтая за други неС покойния й съпруг са носители
тези, които имат всич- шата ви.
големият е майка ми, от хората в залата и ако ща. В работата не спина престижни награди
ко, са щастливи, или Кое ви
рам да търся,
луксът и удобствата вдъхва кураж?
а това невинаги е прида намирам
те разглезват. И дали
- Когато се събудя ятно.
нови предизпък онези хора, кои- сутрин и когато си ля- Пристрастна ли
викателства и
то живеят скромно, но гам вечер и виждам сте към някоя от геда играя. ИсСофия, роините си и как се
кам да снимам
н а ш а - подготвяте за една
кино, защота дъ- роля? Смятате ли, че
то процесите
щ е р я , трябва да личи вашатам са много
з н а м , тa личност в образа,
различни от
че има или трябва да се претеатъра и дасмисъл въплъщавате до неват едно друда про- узнаваемост?
го удволетводължа
- Всяка роля е разрение.
напред лична и е предизви- Спомних
все ня- кателство, така че да
си как преКръщението на София. Мнозина откриват
как си!
имам любима - не, няди време ми
в момиченцето чертите на баба му Пепа
- Вие мам, по-скоро очаксподелихте,
с т а - вам всяка следваща с тя ми е учител не са- ние излизаме с безраз- че сте чревоугодн а х т е трепет и вълнение, все мо в актьорството, но личие пред публиката, ник. Добра домап о п у - едно ще ми е първата. и в живота. Освен то- освен че ще лъжем се- киня ли сте и какво
лярна
бе си, най-вече най-често приготвяПепа Николова държи невръстнамного
ще лъжем тях, а те за вас и София?
та Александра на ръце, която още млада,
това няма как да
- О, да, обожавам
от малка умее да се превъплъщава но таси го позволим.
да ям, ама хич не ми
в драматични роли, особено когато ка и не
- А много вре- личи, нали? (Смее се.)
желае да й купят играчка
се подме ли ви коства, На София правя всядадохза да се подгот- какви неща, когато
задружно и си пома- те на звездоманиявите за снимач- имаме време, но найгат във всичко, не са та. Как успяхте да не
ната площадка обичам да си напраистински щастливите полетите в облаците?
или за поредния вим голяма купа със
хора на земята!?
- В България има доссалата и да ядем двеспектакъл?
Със сигурност бих та странно разбиране
- Ех, ако имаше те от нея.
- Благодаря ви за
била силен участник в за звездомания и аз,
точна формула,
такова предаване, за- честно казано, не разживотът ми ще- отделеното време! И
щото отговарям, и то бирам тази дума. Проше да е по-лесен на финала, ще споденапълно, на казаните фесията ни е като вся(Смее се). Вся- лите ли с читателиот хората в години- ка друга, става се рако представле- те на „Пенсионери”
те думи: „Аз знам 2 и но, работи се много…
ние, всяка роля кога се обръщате с
200”. Мога да се раз- Разликата е, че всичко
са различни. Ка- молба към ВсевишС Калин Сърменов в постановката „Терапевти“
бирам с всякакви хо- се случва пред очите
то цяло лично аз ния?
- Всеки ден!
ра, както и мога да жи- на хората и в някакъв Знаете ли, всеки път ва не спирам и до ден- много бързо уча текст
вея при всякакви ус- момент някой решава, обаче се опитвам да днешен да се уча от ко- и ако това е нещо ваВъпросите зададе
ловия. Има обаче ед- че и личният ни живот разбера героинята, да легите, защото нашата жно за предаванията,
Иво АНГЕЛОВ

Александра Сърчаджиева е родена през 1983 г. в София. Родителите й са именитите актьори Йосиф Сърчаджиев и Пепа
Николова. Завършила е 8-о СОУ
в столицата, след това през
2006 г. и актьорско майсторство за драматичен театър в
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в
класа на проф. Здравко Митков.
Била е водеща на популярни тв
предавания, риалити шоу програми, участвала е в редица те-

атрални постановки, сериали и
филми. За ролята й в „Шивачки“
е номинирана за награда за главна женска роля. Сега е на щат в
Сатиричния театър „Алеко Константинов”. Щастлива майка е
на 8-годишна дъщеря - София,
плод на любовта й с Иван Ласкин, който напусна този свят в
началото на годината.
Сега се изявява като водеща
на приключенското състезание
„Игри на волята – България”.
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Тенис турнир в Париж

Григор бе спрян към
финала от Джокович
Единственият българин в тенис
елита Григор Димитров изигра пореден изключително силен мач и
по безапелационен начин се саморазправи с лидера по титли през
2019 година Доминик Тийм. За само 72 минути игра на централния
корт в зала “Берси” Гришо разнищи опонента си с 6:3,
6:2 и за първи път в кариерата си
се класира
на четвъртфиналите на
“Мастърс”-а
в Париж.
Григор бе
безпощаден
във всеки
един компонент, а някои от отиграванията му напълно отчаяха носителя на 5 титли досега през годината. Майсторски волета и минаващи бекхенди накараха публиката да стане на крака няколко пъти,
като играта на Димитров бе дори
по-впечатляваща от тази в сблъсъка му с Давид Гофен.
Григор Димитров се класира за
първи път в кариерата си на 1/2-финалите на турнира от категорията
"Мастърс" в Париж. 28-годишният
хасковлия надигра в първия 1/4-финал чилиеца Кристиан Гарин с 6:2,
7:5. Това бе четвърта победа за Григор през изминалата седмица, като
на 1/8-финалите първата ни ракета даде само пет гейма на австриеца Доминик Тийм (6:3, 6:2). Гарин
пък имаше тежък мач на 1/8-финалите с представителя на домакините Жереми Шарди. Южноамериканецът спаси 3 мач бола и пречупи
французина с 6:7 (4), 6:4, 7:6 (6) в
двубой, който продължи близо 2
часа и половина.
Гарин също показа борбен дух и
дори направи обрат във втория сет,
като сервираше за частта при 5:4,

„А”
група,
XV кръг
Шампионът Лудогорец постигна осма поредна победа.
“Орлите” стигнаха до
успех 3:1 над Берое,
който е воден от бившия наставник на тима Димитър Димитров - Херо, в първия мач от 15-ия кръг
на надпреварата след

но по-големият опит на българина
си каза думата. Българинът пречупи
23-годишния си съперник в два сета и за място на финала се изправи срещу Новак Джокович, който
на ¼-финала победи за по-малко
от 1 час Циципас в 2 сета 6:1, 6:2.
Григор Димитров не можа да се

класира на първия си финал в турнира от сериите “Мастърс” в Париж,
след като оказа сериозна съпротива, но отстъпи на световния номер
1 Новак Джокович.
Гришо имаше аванс от 5-4 в тайбрека на първия сет и два свои
сервиса, но не можа да излезе победител във вълнуващи разигравания от над 30 удара, определени от сайта на АТР за най-качествените в турнира.
Ноле спечели двубоя със 7:6(5),
6:4 за 98 минути игра, като реализира един-единствен пробив в началото на втория сет, който му се
оказа напълно достатъчен.
Все пак Григор се завърна в топ
20 тази седмица след чудесния рейд
в Париж.
Димитров изпраща “странна” година, но може да бъде доволен от
края й - първи полуфинал в US Open
и почти толкова впечатляващ рейд
до полуфиналите на “Мастърс”-а в
Париж, включващ страхотни успехи
над Давид Гофен, Доминик Тийм и
Кристиан Гарин, както и нова равностойна битка с Джокович.

„Орлите“
надвиха Берое
обрат.
Победата не дойде
особено лесно, след
като Ибрахима Конте откри в началото
на мача, но след това
с попадения на Вандерсон, Клаудиу Кешерю и Якуб Шверчок играчите на Станислав Генчев стиг-

Резултати
от 14-и кръг
Етър – ЦСКА 0:4
Ботев Пд – Арда 1:1
Царско село –Лудогорец 0:2
Локомотив Пд – Ч. море 1:0
Берое – Ботев Вр 4:0
Витоша – Славия 0:1
Левски – Дунав 2:0

наха до трите точки.
Все пак наставникът на тима от Разград трябва да обърне внимание на някои неточности в отбраната на отбора
преди много важния
мач срещу Еспаньол
в Барселона в четвъртък от Лига Европа.

Втора лига – 14-и кръг
Нефтохимик – Лудогорец II 0:0
Хебър – ЦСКА 1948 1:2
Струмска слава – Поморие 1:1
Кариана – Ботев (Гълъбово) 0:0
Септември (Сф) – Спартак (Вн) 3:0
Черноморец (Балчик) – Локомотив (Сф)
- 0:0
Литекс – Спартак (Плевен) 0:0
Пирин (Благоевград) – Локомотив (ГО) 0:5
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Наш боец е сребърен медалист

В Сараево се състоя
финалът на Световното
първенство на най-голямата световна асоциация по кикбокс WAKO
(World
Association
of
Kickboxing
Organizations). България бе представена от
един от най-добрите
ни кикбоксьори в момента - плевенчанинът
Димитър Пенчев, който извоюва сребърен
медал.
Митко се състезаваше в категория до 67 кг,
където участваха още
двадесет и двама бойци от различни държави. До финала на първенството нашето момче постигаше победа
след победа. В първия
си мач жребият изправи
Пенчев срещу противник от Йордания - Мохамед Муса Али, който
беше свален с нокдаун
и категорично победен
с пълно съдийско единодушие. Във втория си
мач той нокаутира про-

тивника от Полша - Елиас Янковски - във втория рунд. Мачът, който
изпрати българина на
финал, беше срещу кикбоксьора Аброр Хакимов от Киргизстан, който също бе победен със
съдийско единодушие.
На финала Димитър
Пенчев остана втори
срещу най-голямата кикбокс звезда в Сърбия Александър Коновалов.
За съжаление, мачът бе
прекратен неоснователно, като причината
за съдийското решение

така и не
стана ясна.
Димитър е на
30 години
и е шампион на
България
във всички стилове кикбокс. Балкански
шампион
за професионалисти и
аматьори. Вече и вицесветовен шампион с амбиции да покори световната титла. В кариерата
си на професионален кикбоксьор има общо дванадесет срещи, от които десет победи, шест от
тях, спечелени с нокаут,
и само две загуби.
Следващото голямо
предизвикателство за
Пенчев е мачът за европейската титла на WAKO
PRO на 16 ноември в
Памплона, Испания, срещу Андони Иглесиас.

В няколко Втора загуба на
изречения
Божидар Темелков
претърпя драматична загуба на старта на
Европейското първенство по джудо за младежи под 23 години в руския
град Ижевск. В категория
до 66 килограма родният джудист стигна до
“златна точка” срещу
грузинеца Лука Капандзе, след като двамата
не успяха да си отбележат точка в редовното
време. В продължението
Темелков беше победен с
ипон от съперника си.
Загуба при първото
си излизане на татамито допусна и представителката ни в категория до 48 килограма при
девойките Габриела Димитрова. Тя беше победена с ипон от израелката Тамар Малка.
Берое постигна трета поредна убедителна победа в женската
баскетболна "А" група.
Като гост старозагорки се наложиха над Академик Пловдив с (31:13,
30:1, 33:22, 32:16). Баскетболистките на треньорката Таня Гатева
дръпнаха в резултата
още от самото начало
и преднината им растеше до самия край на
двубоя.
Отборът на Рилски
спортист (Самоков) записа четвърта победа от началото на сезон
2019/2020 в Националната баскетболна лига, след
като се наложи при домакинството си на Черно море Тича (Варна) със 108:92
(36:25; 23:25; 24:23; 25:19) в
първи двубой от програмата на V кръг.

Левски Лукойл

Левски Лукойл
записа втора загуба в груповата
фаза на турнира
за Купата на ФИБА
Европа. След като столичани отстъпиха като гости на Цмоки (Минск) в Беларус, сега те не успяха
да се справят и в
първото си домакинство, което загубиха със 76:83
срещу
украинския Киев Баскет.
Кейси Шепърд
с 21 точки и Дион Едуин с 14 бяха двамата найрезултатни за Киев, докато за Левски Лукойл Чавдар Костов бе
над всички с 25
точки.
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Български

С куче за здраве

К

акто повечето стопани на кучета ще
потвърдят, тези четирикраки създания са

един същински генератор на любов и щастие. Много предишни
изследвания са доказ-

вали положителното влияние на кучетата
върху психичното здраве на
човека. Сега вече има доказателства и за приноса им към подоброто ни физическо здраве.
Скорошно проучване, проведено от екип от шведски учени, показва тенденция за по-дълга продължителност на живо-

та при стопаните на кучета. Хората, които притежават кучета, се възстановяват по-бързо
след прекаран инфаркт
или инсулт, сочи още изследването. Шведските
учени, провели изследването, правят заключения и на базата на различни социални и демографски фактори. Рискът от смърт след инфаркт за хората, които
живеят сами с кучетата
си, е с 33% по-малък в
сравнения с тези, кои-

то нямат куче. Процентът при онези, които живеят в по-големи домакинства, е наполовина
по-малък – 15%. „Всички знаем, че кучетата са
много добра мотивация
и причина за физически по-активен живот”,
казва Тов Фал от шведския университет в град
Упсала. „Физическата
активност и моралната
подкрепа са много важни при възстановяването от сърдечен удар”,
добавя той.

Македонски
Гьобекли тепе Александър
е погребан жив?

Някои археолози смятат, че Гьобекли тепе е едно от най-значимите открития на модерната археология. Представлява изумителен храмов комплекс, разположен на 15 километра североизточно от град Шанлъурфа, в Южна Турция. Възрастта
му е поне 12 000 години. Това е най-древният мегалит в света. Храмовият комплекс е безспорно доказателство, че човешката цивилизация съществува от много по-отдавна, отколкото сме предполагали. В Гьобекли тепе повече от 200 каменни стълба
са построени в концентрични кръгове Това прави
тези антични олтари едни от най-старите, известни
днес. Тези съоръжения вероятно са построени от
номади, които са открили земеделието едва 5 века по-късно. Все още никой не може да отговори
на въпроса как група номади могат да се съберат
и да построят такъв монумент.

Царят на древна Македония Александър Велики е бил погребан жив,
написа британският в.”Дейли мейл”.
Лондонското издание цитира изследване на учения от
новозеландския
университет "Отаго"
Кейтрин Хол. Според
историчката
създателят на империята, разпростирала се в части от Европа, Азия и Африка, се е разболял от
синдрома Гилен-Бире. "Заболяването се
предизвика от вирус
и води до парализа
по цялото тяло. Владетелят от древността не е могъл да се
движи и дишането
му е било невидимо
за околните. Заради
това хора от неговата свита са помислили царя за мъртъв. Той е бил погребан, докато все още е бил жив", е по-

Холандия се отказва
от името си
Правителството на
Нидерландия реши
да се откаже от името Холандия. Властите на страната смятат, че имиджът
на страната
трябва да
се обнови, тъй
к а т о
Холандия се
асоциира от
туристите
основно с наркотици и
амстердамския "квартал
на червените фенери". Новият образ
ще се изгражда около името Нидерландия. Той ще бъде активно популяризиран
на международни събития, като например
конкурса за песен на

Евровизия 2020. Футболният отбор на
страната също ще из-

остави познатото на
феновете име във
всички мачове.
В много страни
наименованието "Холандия" се използва като обозначава-

не на цялото кралство, взаимозаменяемо с "Нидерландия".
Използването обаче
е неточно, тъй като в
държавата всъщност има две
провинции
- Северна
Холандия
и Южна Холандия,
заемащи под
18% от
територията на
страната,
но не представляват цялата й територия. Мнозинството
жители на страната,
особено от южните
провинции Лимбург
и Северен Брабант,
са против използването на названието
"Холандия" за цялата
страна.

сочила изследователката. Тя е допълнила, че е проучила всички налични
извори за онази епоха и ги е сравнила с обемни изследвания в областта на
медицината.
Александър Македонски е починал през 323 г.пр.н.е
във Вавилон, малко
преди да навърши
33 години. За причините на кончината на монарха са били лансирани много теории. Предположенията са варирали от тиф и западнонилска треска до
възпаление на панкреаса, предизвикано от любовта на
владетеля към виното. Тези твърдения обаче са останали в рамките на догадките, защото останките на Александър Велики не са
открити, написа още вестникът.

Пълнолунието
пречи на съня
Швейцарски учени са
събрали данни от 33 пациенти, които показват, че
пълнолунието може да се
отрази неблагоприятно на
качеството на съня.
Изследователи от университета в Базел са публикували заключенията си в списание „Current
Biology“. Сънят
на респондентите е контролиран в лабораторни условия при напълно затъмнено
пространство.
Изследванията показват, че в нощи
с пълна луна на
анкетираните е
трябвало повече време, за да
заспят. Освен
това сънят им
бил по-кратък
и непостоянен и трудно
навлизали във фазата на
дълбок сън. При участни-

ците в изследването при
пълнолуние е забелязано намаляване нивата на
хормона мелатонин, който е свързан с функционирането на така наречения биологичен часовник на тялото. Намаляването нивото на мелатонина се дължи на промени-

те в излагането на слънчева светлина през деня
и нощта.

6.XI. - 12.XI.2019 г.

Знаете ли,
че...

 Месец, който започва с неделя, винаги съдържа в себе си
петък 13-и.
 Физик, който изучава атомите, е просто сбор от атоми, които
изучават себе си.
 Космосът не е
просто необятно празно пространство, в което от време на време
се среща някоя и друга планета, всъщност
той съдържа абсолютно всичко в света.
 Ядем пая и пицата
отвътре навън.
 Стомахът ни възприема всички картофи като... пюре от картофи.
 Сърфирането е
включено като училищен предмет в Хавай.
 Ако човешкото
око беше фотоапарат,
резолюцията му щеше
да бъде около 576 мегапиксела.
 Докато не станат
на 6-7 месеца, бебетата могат да дишат и гълтат едновременно. Възрастните не го могат.
 Лятото на Нептун
е дълго 40 години, но
температурата по това време е... -210 градуса. Малко студено за
лято...
 Мистериозни сигнали, които били засечени от телескоп в
Австралия, озадачавали астрономите в продължение на 17 години, докато не разбрали,
че сигналите идват от...
собствената им микровълнова.
 Ако доживеете до
70-годишна възраст,
ще сте преживели 10
години от понеделници.
 Земята е по-гладка
от топка за боулинг. Високите планини представляват само 1/5000
от нейната повърхност.
 Ако сте заключили
телефона си с пръстов
отпечатък, на един хакер му е достатъчно да
свали пръстовите ви
отпечатъци от капака,
за да отключи телефона ви.
 Дупката в озоновия слой е започнала
да се смалява.
 В Япония имат нов
екстремен спорт – банзай скачане с парашут
(банзай е японският
боен вик). Когато самолетът достигне максималната височина,
скачащият хвърля парашута си и след 2 секунди се хвърля след
него. Целта е да го хване, докато пада!
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Български

тв програми

04.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
05.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
06.00 “Лява политика” с Александър Симов
Понеделник, 11 ноември
05.00 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
06.00 „Лява политика” с Александър Симов (п)
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция”- сериал, 27 епизод)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 28 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.15 Киносалон БСТВ: „Облаците на Силс Мария”
(2014г.), Франция/Швейцария
18.20 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Тихият
Дон” - сериал, 11 и 12
епизод (2015
г.),
Русия
22.00 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински )
23.00 Новини )
23.30 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев )

02.00 „Гласове” с водещ Явор
Дачков )
03.00 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски )
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова )
06.30 Актуален коментар )
Вторник, 12 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 28 епизод )
11.15 ТВ пазар
11.30 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 29 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Тихият
Дон” - сериал, 11 и 12
епизод (2015
г.),
Русия
17.50 „Холивудски знаменитости”
18.20 „Лява политика” с Александър Симов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Тихият
Дон” - сериал, 13 и 14
епизод (2015
г.),
Русия
22.00 „Лява политика” с Александър Симов )
23.00 Новини )
23.30 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев )
01.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски )
02.30 „Дискусионен клуб” с

водещ Велизар Енчев )
03.30 „За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов )
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова )
06.30 Актуален коментар )
Сряда, 13 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 29 епизод )
11.15 ТВ пазар
11.30 „Лява политика” с Александър Симов )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 30
епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Тихият
Дон” - сериал, 13 и 14
епизод (2015
г.),
Русия
17.50 „Холивудски знаменитости”
18.20 „За историята - свободно” с Александър Сивилов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Мандарини” (2013 г.), Естония/
Грузия
22.00 „За историята - свободно” с Александър Сивилов )
23.00 Новини )
23.30 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев )
01.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков )

02.30 „Лява политика” с водещ
Александър Симов )
03.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев )
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова )
06.30 Актуален коментар )
Четвъртък, 14 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 30
епизод )
11.15 ТВ пазар
11.30 „За историята - свободно” с Александър Сивилов )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 31 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: : „Мандарини” (2013 г.), Естония/Грузия
17.50 „Холивудски знаменитости”
18.20 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Анна
от 6 до 18” (1994 г.), Русия
22.05 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова )
23.05 Новини )
23.35 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев )
01.35 „Лява политика” с водещ
Александър Симов )
02.30 „За историята - свободно” с Александър Сивилов )

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

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

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

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

Петък, 8 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 26 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 27 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 7 и 8 епизод (2015 г.), Русия
17.50 “Холивудски знаменитости”
18.20 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 9 и 10 епизод (2015 г.), Русия
22.00 Дискусионен клуб с водещ Велизар Енчев
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
01.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
02.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
03.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
06.30 Актуален коментар

Събота, 9 ноември
07.00 “Златната църква на Цар
Симеон”
07.30 “Холивудски знаменитости”
07.55 “Миа и аз”
08.30 “Преселение”
09.15 ТВ пазар
09.30 “Шевица” - фолклорно
предаване
10.30 “Библейските загадки”
11.15 ТВ пазар
11.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.05 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”: Тунис /ІІ част/
16.00 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.55 Киносалон БСТВ: “Тихият
Дон” - сериал, 9 и 10
епизод (2015
г.), Русия
18.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Господин Никой” (2009 г.),
Белгия/Канада
22.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
23.30 Новини
00.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
01.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
02.00 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
03.00 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
04.00 “Лява политика” с водещ

Александър Симов
05.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
06.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
Неделя, 10 ноември
07.00 “По пътя”
07.30 “Холивудстки знаменитости”
07.55 “Миа и аз”
08.30 “Библейските загадки”
09.15 ТВ пазар
09.30 “Професия Турист”: Тунис /ІІ част/
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Един художник в Париж”
14.00 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 Киносалон БСТВ: “Господин Никой” (2009 г.),
Белгия/Канада
17.45 “Преселение”
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Облаците на Силс Мария”
(2014г.), Франция/Швейцария
22.05 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
23.00 Новини
23.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
00.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
01.30 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов
02.30 “Червен картон” с водещ
Кирил Веселински
НЕДЕЛЯ, 10 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Под есенната луна”
(премиера) – с уч. на
Линди Буут, Уес Браун,
Натали Лисинска, Дийн
Редман и др.
14.15 „Перфектната игра” (премиера) – с уч. на Ники
Дилоуч, Андрю Уокър,
Винсънт Дейнджърфийлд, Лиза Дюръпт и др.
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Карибски пирати: Отмъщението на Салазар”
(премиера) – с уч. на
Джони Деп, Хавиер Бардем, Джефри Ръш, Кийра
Найтли, Орландо Блум,
Брентън Туейтс, Пол
Маккартни и др.
22.45 „Легенда” (премиера) – с
уч. на Том Харди, Емили
Браунинг, Кристофър
Екелстън и др.
01.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
02.00 „Под есенната луна” – с
уч. на Линди Буут, Уес
Браун, Натали Лисинска,

Дийн Редман и др.
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

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

СЪБОТА, 9 ноември
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Бетовен 2” – с уч. на
Чарлз Гродин, Деби
Мазар, Крис Пен, Никол
Том, Бони Хънт, Мори
Чейкин и др.
14.40 „Запази последния танц”
– с уч. на Джулия Стайлс,
Шон Патрик Томас, Тери
Кини, Кери Уошингтън,
Фредо Стар и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „Антмен” – с уч. на Пол
Руд, Майкъл Дъглас,
Еванджелин Лили, Антъни Маки, Майкъл Пеня,
Кори Стол и др.
00.30 „Дюс Бигалоу: Европейското жиголо” – с уч. на
Роб Шнайдър, Еди Грифин, Тил Швайгер, Йерун
Крабе и др.
04.10 „Запази последния танц”
– с уч. на Джулия Стайлс,
Шон Патрик Томас, Тери
Кини, Кери Уошингтън,
Фредо Стар и др. /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 11 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе“ – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 1
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

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

СЪБОТА, 9 ноември
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
– здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина
Анева”
10:45 Телемаркет
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
11:30 „Резултатът”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина
Анева”
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 10 ноември
07:00 „Парламентът на фокус” /п/
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
08:00 „Пулс” – здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:00 „Холивуд” - /п/
09:30 „Резултатът”
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов- /п/
11:45 Телемаркет
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес”
-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наделина Анева - /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”

23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 4 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Имате думата” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „ОФАНЗИВА с Любо Огнянов” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/

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

БСТВ - Българска свободна телевизия

Канал 3
ПЕТЪК, 8 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” -/п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

25

2

26
петък, 8 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 8 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:30
09:00
09:55
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:35
18:40
20:00
20:30
22:00
22:50

00:20

Петък, 8 ноември
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Денис Никифоров в фильме «8 первых
свиданий» (16+)
Василий Степанов, Юлия Снигирь, Сергей Гармаш, Гоша
Куценко, Андрей Мерзликин
в фильме Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» (16+)

45

Най-гледаните
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 9 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 10 ноември
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 11 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 9 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
12:00 Ключът към успеха
12:30 България, която съградихме - Документален
филм - 3 еп.
13:00 Времена и нрави - избрано
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Документален филм
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.

Д-р Надка Бояджиева
04:00 Документален филм
05:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
06:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - избрано
04:30 Шпионката на Коко Скрита камера
05:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
06:59 Делници - с Николай
Колев

Неделя, 10 ноември
07:00 Ekids- Анимация
10:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм - 4еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - избрано
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини

02:20 Алексей Воробьев, Тимофей
Каратаев, Пётр Томашевский,
Агния Кузнецова в фильме
«Фобос» (16+)
03:40 «Про любовь» (16+)
04:45 Олег Борисов, Евгений
Весник в фильме «Стёжки-дорожки» (0+)
05:00 Новости
05:10 «Стёжки-дорожки». Продолжение (0+)
06:00
07:15
07:55
08:40
09:00
09:30
11:00
11:15
12:05
13:15

Събота, 9 ноември
Олег Борисов в комедии «За
двумя зайцами» (0+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
«ДОстояние РЕспублики».
«Александра Пахмутова» (0+)
Новости (с субтитрами)
«ДОстояние РЕспублики».
«Александра Пахмутова» (0+)
Премьера. «Александра
Пахмутова. Без единой фальшивой ноты» (12+)
К юбилею Александры Пахмутовой. «Светит незнакомая звезда» (12+)

тв програми

Български

Понеделник, 11 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 България на живо - с Иво
Божков
22:00 Шоуто на Мавриков - с

16:40 Надежда Румянцева, Николай Рыбников в фильме «Девчата» (0+)
18:30 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр. Финал (16+)
23:20 «Олег Борисов. „Запомните
меня таким... “» (12+)
00:15 Олег Борисов в фильме «По
главной улице с оркестром»
(12+)
01:50 Олег Табаков, Андрей Миронов, Спартак Мишулин,
Евгений Евстигнеев в фильме
«Достояние республики»
(12+)
04:05 Юрий Никулин в фильме «Ко
мне, Мухтар!» (6+)
05:00 Новости
05:10 «Ко мне, Мухтар!». Продолжение (6+)
05:35 Анатолий Кузнецов, Ольга
Остороумова в детективе
«Уснувший пассажир» (12+)
Неделя, 10 ноември
06:55 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)

6.XI. - 12.XI.2019 г.

вторник, 12 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 „Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 13 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 „Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 14 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 „Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Васко Мавриков
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
EuroTV Shop
Училище за родители със Стойка Стефанова
Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
България на живо - с Иво
Божков
Ключът към успеха
Делници - с Николай
Колев

02:00 EuroTV Shop
03:30 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
04:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

23:00
23:30
01:30
02:00
03:30
04:30
05:30
06:30
06:59

Вторник, 12 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Времена и нрави - избрано
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
21:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец

09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
10:10 «Видели видео?» (6+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 Леонид Харитонов в фильме
«Улица полна неожиданностей» (0+)
14:25 К 100-летию Михаила Калашникова. Премьера. «Русский
самородок» (16+)
15:25 Большая премьера. «Рюриковичи» (16+)
17:20 Премьера. «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт (12+)
20:00 «Время»
21:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
22:45 Фильм Бориса Хлебникова
«Аритмия» (18+)
00:45 Валентин Гафт, Ирина Розанова, Евгений Миронов, Елена
Яковлева, Сергей Никоненко
в фильме «Анкор, ещё Анкор!» (16+)
02:25 Олег Стриженов в фильме
«Овод» (0+)
04:05 «Про любовь» (16+)

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

Телеканал Россия (RTR)

22:45
00:25
01:15
02:45

Петък, 8 ноември
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Юморина
Сто причин для смеха. Семен
Альтов
Призраки прошлого. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Единственная. Х/ф
Золотые небеса. Х/ф

05:00
08:20
08:40
09:20
10:00
10:20
10:40

Събота, 9 ноември
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Моя любовь – Россия!

05:00
09:00
10:00
10:25
10:45
11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
22:20

11:10
11:55
13:45
17:05
19:00
20:00
23:20
00:20
01:55
05:00
05:55
07:30
08:15
08:40
09:20
10:00
10:30
11:15
12:55
16:00
19:00
21:00
21:40
00:00
00:45
02:00
03:35

Четвъртък, 14 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
Пятеро на одного
Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Тень. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Нет жизни без тебя. Х/ф
Романтика романса
Поздние свидания. Х/ф
Подмена. Х/ф
Моя любовь – Россия!
Неделя, 10 ноември
Потерянное счастье. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Аншлаг и Компания
Просто роман. Х/ф
Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Война и мир Михаила Калашникова
Внимание! Всем постам... Х/ф
Удиви меня. Х/ф
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
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КРЪСТОСЛОВИЦА ПЪЗЕЛ

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ
ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ
È ÎÒÂÅÑÍÎ:
1. Вид памучен плат,
който се използва за
бродиране.
2. Приятна миризма,
благохунаие.

3. Героиня на Гаетано
Доницети от операта
“Дон Паскуале” .
4. Масловидна
течност, която се
използва като
успокоително
средство.
5. Българска актриса ”Войната на
таралежите”.
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4
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5

Прочетете американски
филм с участието на
Джони Деп и Леонардо
Ди Каприо
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6. Герой на Йордан
Йовков от разказа
“Вражда”.
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Обяви

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

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

или репродукции живопис
0899/707947 - купува музикални инструменти, стари синтезатори, български
електрически китари, ехолани, лапови усилватели и
др.
0889/378252 - продава
лечебна кализия - лекува
диабет, катаракта и онкологични заболявания, миниказан за ракия - 160 лв.,
български левове от 1974 г.
0889/378252 - листа от
алое вера за болести - килограм 18 лв., апарат за точкова заварка - 140 лв., бюро за
офиси и ученици - 160 лв.
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 - търся жена
асистент за гледане на възрастен човек
0884/594427 - Венева,
търся подарък стара работеща прахосмукачка
0889/464586 - купувам
запазена отоплителна печка тип „пернишка“
0894/646586 - купувам
неограничено количество
руска и съветска художествена литература от времето
на революцията, Отечествената война и до наши дни
в български превод. Моля,
изпращайте опис на книгите и цената на адрес: 4349
с. Дъбене, обл. Пловдивска,
Митьо Цанев Митев; продавам нова, неползвана немска пишеща машина - ЛАТИНИЦА
0885/083606,
02/9277467 - домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска
машина, фреза. За мерцедес купе 114-115, бял ретро волан, стъкло за фар, тасове и др.
0898/380387,
02/8242129 - продава ча-

Възпоминание
През ноември 2019 година
се навършват
20 години
1 година
от смъртта на
от смъртта на
и

Христо Георгиев
Пенев
1919 – 1999 г.

от Сливен

Милка Банева
Пенева
1928 – 2018 г.

Винаги ще ви помним с вашата честност и
трудолюбие. Почивайте в мир.
От близките

Възпоминание
50 години
без скъпия и непрежалим
съпруг и баща

Георги Луканов

4.5.1936-10.11.1969
от с. Пърличево, обл. Монтана
Живя кратко, но достойно.
Обичаме те!
От Симеонка, Будинка, Мая
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Съобщения

Български

ТАРИФА

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

совник с кукувица, спортен
велосипед, китеник, радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна, старинни
часовник, телефон, фотоапарат
0877/882177 - проводник венелитов 6 кв. м, единичен 180 кв. м - 200 лв.;
проводник
венелитов
6-мостов, 22 м - 60 лв., амперметър за променлив ток
до 100 А - 20 лв.
0888/912043 - продавам
ръчно плетени от домашна
вълна дамски и мъжки чорапи - качество и количество, отстъпки
0878/582191 - продава килим 250/350 - 180 лв.,
на изплащане; антикварна
шевна машина неработеща
- 150 лв.

имоти

0897/735544 - продава 1350 кв. м дворно място, с ток, вода - центъра на
с. Три водици, обл. Пловдив. Цена по споразумение
0876466328 - купувам
гараж надземен, без значение на квартала, в София и кварталите
0878/768442 - спешно
продавам стара къща в с.
Агатово, годна за живеене, с ток, вода, гараж, асми, геран - 4000 лв.

Възпоминание
В памет на

СТЕФКА БОРИСОВА
АТАНАСОВА

Дълги години ти се сгушваше самичка, със сълзи на очи,
заслушана в гласа на „совите“,
и осъмваше с „петлите“ – с молба към своя ангел. Беше ти нужен, за да донесе малко радост
и щастие в оставащите ти дни… И наистина то
дойде. Но… тъй дългоочакваното щастие бе разрушено от човешката злоба и завист. На 9 април
2019 г. баба Стефка завърши своя земен път…
С много обич и искрена любов се прекланям
пред светлата ти памет. Почивай в мир, мила
приятелко!
От Нено ВЕЛИКОВ

Възпоминание
На 5.11.2019 г.
се навърши
1 година
без незабравимата ми съпруга, майка, баба и прабаба на
две правнучки

Розка Ангелова Минчева

на 84 години
Ти ни остави незабравими спомени за скромност, безкрайна човечност и пример на уважение, внимание, обич и за топлите грижи, с които ни дари. Дълбок поклон за незабравимата
ти вечно светла, лъчезарна памет!
Твой съпруг Кирил

0896379999 - продава
узаконен вилен имот от
1,2 дка и вила 45 кв. м в
с. Герман, район Панчарево, местността Терасите. Ток, вода. Цена 75 000
евро.
0898/225564 - давам
под наем обзаведен тристаен апартамент в Пловдив, ж.к. „Тракия“
0885/728834 - продавам къща и земеделска
земя в с. Приселци, на 10
км от Варна. Много изгодно!
0888/803836 - продавам 10 дка земя край главен път Хасково - Маказа
0894/646586 - продавам двустаен монолитен
апартамент на четвъртия етаж в перлата на Родопите - Баните, Смолянско, или заменям за хубава селска къща с баня и
тоалетна
0988/845735 - търся жилище в София или
околностите
0884/411758 - продавам двуетажна къща с
гараж и 2 дка градина 5000 лв., с. Нова Върбовка, общ. Стражица
0878/370590 - изгодно
продава имот в с. Оряхово, общ. Любимец, каменна къща с голям двор, на
брега на микроязовир
0885/945153 - изгодно
се продава стара къща в с.
Полковник Серафимово,
Смолянско - 27 хил. лв., с
5 стаи, на два етажа по 90
кв. м, двор 1500 кв. м
0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 ,
0886/401737 - продавам
едностаен, с гараж в жк
"Люлин 3" - София, отвън
цялата сграда е санирана с 10 см стиропор, а от-
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вътре преустроен в двустаен и облепен с дърво.
Температурата винаги е
18о. Има връзка с всички
превозни средства и с метро наблизо. От източната страна е красив парк.
20 години без ремонт!
0893/852626 - къща
на два етажа в с. Винарово, Видинско, има ток, вода и стопански сгради 700 кв. м, 8000 лв.
0897/828531 - продава къща в центъра на с.
Пешаково - 12 км от Видин, с 3 стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански постройки
0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор 6-а категория земя, равно
място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с. Девенци, общ. Червен бряг, обл.
Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи до трети етаж - в София. Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София. Има ток, вода, двор
850 кв. м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с.
Пъдарско, Пловдивско –
6000 лв.
0897/050151 - продава къща в с. Огнен, 110 кв.
м, двор 1 дка, кладенец,
допълнителни постройки, с ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65
г. - за поддръжка на идеален селски имот в Пловдивско

Възпоминание
На 5.11. се навършиха
40 дни без

Лиляна Игнатова
Панчовска

(пенсионирана учителка)
Родена на 14. 3.1927 в с.
Божурица, общ. Долна
Митрополия , починала на
27.9.2019 в с. Подем, обл. Плевен.
Отиде си един добър човек, оставяйки след себе си спомен за безкрайна човечност!
Ако можем с думи да те върнем, най-хубавите
за теб ще изберем! Ако можем със сълзи да те
върнем, море от тях ще съберем!
Няма го твоя мил и скъп образ, твоето добро
сърце, което така много ни обичаше. Ще минат
години, но добрите спомени за теб ще живеят
в нашите сърца!
От семейството, близки и приятели

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

6.XI. - 12.XI.2019 г.

ЛУНеН
КАЛеНдАР

6 НоЕмВри, 11 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа
В риБи
В личните отношения ще
проявите своята инициативност. Действайте и събитията
ще се подчинят на волята ви,
ако бъдете настойчиви.
7 НоЕмВри, 12 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, В риБи
Хората, свикнали да се ръководят от чужди решения и да
не се доверяват на собственото
мнение, ще трябва да проявят
самостоятелност. Важни събития ще ви отнемат много сили.
8 НоЕмВри, 13 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа
В оВЕН
Въпросът за почивката ще
стои достатъчно остро. Планирайте времето си така, че да можете да си отспите, да се поразходите и да поспортувате.
9 НоЕмВри, 14 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа
В оВЕН
Трябва да бъдете готови за
дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна на плановете ви. Не се отчайвайте, всичко е временно и
си има край.
10 НоЕмВри, 15 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа
В оВЕН
При всяко начинание трябва да имате резервен план за
действие, към който да прибегнете, ако работата не потръгне
както сте я намислили. За постигане на целите ще са нужни
такива качества като находчивост и целеустременост.
11 НоЕмВри, 16 луНЕН ДЕН,
НарасТВаща луНа, луНа
В ТЕлЕЦ
Денят обещава успех, особено в начинанията, свързани
с публичните изяви. Възможно
е щастието да ви се усмихне и
да ви донесе нови запознанства
и увлечения.
12 НоЕмВри, 17 луНЕН
ДЕН, ПълНолуНиЕ, луНа В
ТЕлЕЦ
Ще можете да решите редица важни проблеми, ако от самото начало точно обозначите
своите позиции и не позволите
на окръжаващите да ви оказват
натиск. Не е изключено да се наложи да отстоявате правотата
си в остри спорове.
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Обяви

Български

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
На 12 ноември

божиДаРа ФеРалиеВа

от Бургас навършва
65 гоДиНи
Пожелават й крепко
здраве
и дълголетие:
съпругът, синът, дъщерята, снахата и зетят,
внучката Боги и внуците християн и Никола

ЗаПОЗнайте се

0889/204146 - 63
г./175 см/80 кг - търся
отговорна жена за сериозна връзка, от 60 до 66
г., която да живее при
мен в гр. Априлци, Ловешка област
0898/483353 - 77 г.
/166 см/65 кг, жизнен,
с благородна душа, не
пие, не пуши, с хубава кола, търси разумна, възпитана и почтена дама, с благ характер,
на подходяща възраст.
Ако притежаваш тези качества, обади се!
0896/519567 – вдовица на 66 г. желае запознанство с добър мъж, с
автомобил, с цел съжителство при нея на село
0877/807455
67
г./178 см/78 кг - търся дама от 60 до 75 г. от Плевенски регион, за интимна връзка
0889/174615 75/165/75, търси мъж
до 77/175/90, от Пловдив, Асеновград, Хисаря, Пазарджик, без пороци, да е образован и с
кола, да е добър, домошар, материално и финансово осигурен
0886/427030 - самостоятелен мъж на възраст и без ангажименти
- 78/165/75, няма здравословни проблеми, с
гарсониера и автомо-

бил, търси интелигентна дама за запознанство
и евентуално приятелство, да е на подходяща
възраст, която самата тя
да определи.
0894/ 526888 - мъж
на 69 г./168 см търси жена от 55 до 69 г., без ангажименти, да е от София
и околностите, за сериозна връзка. Без есемеси и кликване!
0897/ 702155 - Антонов, 76 г./170 см/70 кг,
желае сериозно запознанство с дама на подходяща възраст, която е
от Варна, Търговище и В.
Търново
0887/979530 - 72
г./165 см/70 кг, неженен, търся жена, за която парите не са всичко.
Да има сериозно отношение към семейството
0895/677064
55/180/85, ерген, завършил съм семинария.
Търся сериозна жена, с
дом, за да живея при нея
0897/426906 - софиянец търси слаба жена до
65 г. за съвместен живот
0876/600382 - 73
г./173 см/78 кг. Приятно
симпатичен пенсионер,
разведен, от Пловдивска област, изключително честен, точен, чистоплътен, с много добродетели, търси другарче
сърдечно и да не е алчна. Живеене - където
предложи другарчето.
До 75 кг
0886/150703 - военен пенсионер от Сливен - непушач, сам, желае запознанство с же-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (6.XI.- 12.XI.2019 г.)
оВЕН - С настъпването
на новата седмица късметът ще е на ваша страна. Направете някои важни реконструкции в дома си. Ако искате да сте добре със здравето,
не го подлагайте на риск.
ТЕлЕЦ - Бъдете по-настоятелни, когато става въпрос за засилване на грижите за здравето ви.
До средата на периода обърнете внимание на себе си и
партньора в любовта.
БлиЗНаЦи - Не рискувайте противоречията в
дома ви да излязат извън контрол. Опитайте
се да овладеете както своите,
така и страстите на любимия,
като заложите на дипломатичния тон.
рак - Разбирателството с близките ви
е повече от наложително. Отхвърлете колкото се може повече от текущите си ангажименти, за да разполагате и със
свободно време за по-приятни
занимания.

лъВ - Изказванията
пред приятели и близки ще ви подскажат да
прецените кой от тях е благосклонен към вас. Около средата на периода обърнете внимание на здравословното си състояние.
ДЕВа – Съчетайте личните си качества с реалните си възможности,
тъй като това е единственият
начин да посрещнете всякакъв
тип предизвикателства. Не допускайте да задлъжнявате.
ВЕЗНи - В края на седмицата невъзможността
да се справите с текущите ви отговорности ще постави на
изпитание вашата издръжливост
и способността да запазите спокойствие. Не се преуморявайте.
скорПиоН – Запазете
присъствие на духа, без
да изпаднете в излишна
паника. Предпазвайте се от неприятности в отношенията ви с
интимната половинка. През почивните дни намерете време за
приятел.

сТрЕлЕЦ - Възможно е
среща с приятел да ви
настрои на носталгична
вълна, но въпреки това се постарайте да съхраните обективния си поглед към действителността. В любовта се пазете от
скандали.
коЗирог – Не позволявайте раздвояване! Напълно възможно е да получите
новини, от които зависи не само настоящето, но и бъдещето
ви. Опитайте се да изчакате този момент спокойно.
ВоДолЕЙ - Взаимоотношенията ви с интимната половинка са застрашени. Не се опитвайте да
се налагате по груб начин, защото няма да ви върви. Здравето ви
ще се запази в добро състояние.
риБи - Всяко напрежение ще рефлектира върху здравето ви, затова не го допускайте. Погрижете се да си
осигурите спокойствие през
почивните дни, като се отдадете на разходки сред природата.
дЖеСиКА

Съобщения

на до 70 г.
0893/558487 - вдовец на 70 г./169 см/75
кг, търси за съжителство
жена от 67 до 72 г., да е
от Североизточна България от областите Търговище, Русе, Добрич,
Шумен, Варна
0877/420319 - 77
г./163 см/65 кг. Не пуша,
не пия, търся жена от 70
до 77 г. от гр. Перник
0899/162664 - търся
запознанство с мъж от
София - 75-80 г.
090/ 363904 - осигурен вдовец от София, на
56 г., търси другарка за
старини
0876/ 046466 - вдовица на 77 г. търси господин от 77 до 85 г. за
спокойни старини - при
него
0886/ 589453 - възпитан пенсионер очаква жената мечта. С леко предимство е Северна България
0889/ 174615 - жена
на 75 г./165 см/70 кг търси мъж от Пловдив до 76
г./175 см/100 кг. Може да
е от Асеновград, Коматево, Хисаря, с кола. Да
не пие, да не пуши, да
е образован, домошар,
жилищно и финансово
осигурен
0879/986067,
02/9273932 - 72 г. инвалид търси подобен за
съжителство и взаимопомощ
0876/212235 - търся
човек с главно Ч, за да
теглим заедно талигата
на живота. Полът и годините нямат значение. Важно е разбирателството
0894/202602 - 71
г./175 см/70 кг, не пие
и не пуши, търси жена
за съжителство или брак
02/4690408 - учител
от София, пенсионер,
свободен, без „опашки“,
търси себеподобна дама от 75 г. нагоре. Да се
обаждат дами, които са
самотни и искат да им се
усмихне щастието!

0897/735261 - 68
г./170 см/70 кг, търся сериозна жена за съжителство при нея - от Пловдив, Пазарджик, Костенец, Стамболийски
1000 софия, п. к.
1577, - 70 г., образована, очаква писмено
предложение от свободен заможен мъж
0876/928763 - търся
самотна вдовица, при
която да живея
0894/960290 - вдовица на 69 г./160 см/66
кг, благородна, обича
домашния уют, желае
запознанство с мъж на
подходяща възраст, за
да споделят старините
си заедно при него. Да
е от Пловдивския регион!
0897/270599 - на 69 г.
съм. Търся мъж пенсионер, от 65 до 75 г., висок
над 170 см, без дом, да
живее при мен на село
0894/768863 - приема без ангажименти
бездомна здрава дама от 64 до 75 г. за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и весел човек
0893/995492,
0895/245207 - пенсионер търси свободна жена, също пенсионер, без
проблеми, с добър характер, милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна,
учтива, тиха и разбрана.
Да е със собствен дом,
честна, без задкулисно
лицемерие, независимо
с какво образование, от
село или град
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица
или разведена от 61 до
63 г.
1113 софия, п. к. 73 68 г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна, търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества,
аналогични на нейните
0876/108124 - вдо-

времетО
в сряда температурите леко ще спаднат в
сравнение с предишните дни, но ще са все още
високи за ноември – ще достигат 19-20 градуса.
сутрешните също ще са положителни – около
6 градуса. в четвъртък ще се запазят същите
стойности. в петък се очакват леки превалявания на някои места. в събота и неделя времето
ще запази характера си, само вятърът ще отслабне съществено. в неделя и понеделник температурите ще са между 4 и 16 градуса, понякога с валежи, ще има и усилване на вятъра. във
вторник се очаква почти същата синоптична
обстановка, само с няколко градуса температурите ще са по-ниски и ще бъдат между 4-5 и
13 градуса.

БиОПрОгнОЗа
в дните с магнитни бури е възможно да има
известно влошаване на здравето при страдащи
от исхемична болест на сърцето. За подобряване на сърдечно-съдовата дейност ще спомогне
неколкократното дневно приемане на гладно, на
по 12 – 15 капки клеева тинктура с глог. като цяло периодът ще бъде относително неблагоприятен за здравето на хората с хроничен или често
повтарящ се бронхит. Препоръчителни за тях
са инхалациите с етерични масла от евкалипт,
лавандула, чаено дърво, розмарин, мащерка и др.
Д-р иван сТоЯНоВ

магнитни бури - 7, 8.XI.
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вица на 66 г./158 см/73
кг, добра, интелигентна, скромна, с благ характер, отлична домакиня, търси добър, честен
и морален човек от Варна и региона, Добрич,
Шумен и Силистра. Само сериозни обаждания!
0890/137007 – вдовица на 69 г./160 см/65
кг, с добро сърце, къщовница търси другар за
спокойни старини при
него. От Пловдивския
регион!
0877/694466 – от
Сливен съм, не пия и не
пуша, търся жена над 77
г. – да е добра и да не
лъже. От Сливенския регион!
02/4445711 - г-н, висок 180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен, с
добър външен вид, от
София, желае запознанство с подобна приятна г-жа за приятелство
и уважение
0882/974252 – 60 г.,
желае запознанство с
мъж на подходяща възраст – финансово стабилен. Предпочитам
областите Ст. Загора и
Пловдив. Само сериозни обаждания!

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

12 ноември 2019
15:35:38 ч. - пълнолуние. За да смъкнете 1-2

кг, трябва да започнете
диетата от този час и да
продължите на сокове
и течности до същия
час на следващия ден.
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Когато духът и
сърцата са млади
н а в с к и говори, че традициите имя Господне” и „Мобисери” се запазват, защото мно- литву пролию”.
и
„Се- го от песните бяха не от
Друга изненада бе
верняш- миналия, а от по-минали участието на представители от град Болград, УкГрупа за автентичен фолклор „Пролетно настроение”, с. Кори- ка кит- векове.
ка”,
груИ
все
пак
фестивалът
райна, от самодейното
тен, Добричко, худ. ръководител Стоян Стоянов, удостоена със
пата
за
не
можеше
да
мине
без
театрално студио „Онспециална награда на Двореца на културата и спорта, Варна
автенти- патриотичните песни. В гъл” с художествен ръопъл октомврий- тът е прекрасен. И след чен фолклор от с. Юпер, изпълнение на вокална ководител Снежана Каски ден. Много- нея се зареждат вокал- обл. Разград, вокална формация „Пловдивски сим. Валентина Таласибройна публика, но-инструментални със- група „Еделвайс” от Гор- ритми” с художествен мова разсмя публиката
заела отрано местата тави, фолклорни груси в Двореца на култу- пи, формации, изпълрата и спорта във Варна, няващи стари градски
очаква с нетърпение от- песни, квартети, триа,
криването на поредния дуети и индивидуални
преглед на художест- изпълнители.
вената самодейност в
Личи си, че всички
пенсионерските клубо- са се подготвили досве и читалища от цяла- та старателно през
та страна.
годината, за да заслуНа сцената излиза жат да стъпят на сцесборна певческа фор- ната на най-популярмация от около 200 из- ния фестивал и да се
пълнители. Звучи „Хуба- стремят да получат
ва си, моя горо” – хим- награда, ако не найнът на фестивала „Лис- голямата, поне „сретопад на спомените.” бърен” или „бронзов
Варненска вокална формация „Одесос” с худ.
Публиката е на крака. лист”.
ръководител Илия Иванов, наградена със „Златен лист”
Следва официалното отВече с побелели кокриване. Водещите – ак- си, те не униват, а прис- на Оряховица, вокална ръководител маестро със скеча „Съдебния тетрисата Милена Кънева тъпват уверено, защото група „Чучурка” от Пле- Янко Павлов чухме „Къ- атър”, а колегата й Иван
от Варненския народен сърцата им са още мла- вен, вокална група „Пей де си вярна ти, любов Кайряк изпя „Целувката
народна” и на Ана” и „Пътнико сви„Питат ли ден”.
ме дей зоНемалко от участнирата”. А ве- ците бяха прехвърличе станала- ли 80-те, но наравно с
та любима останалите извисяваха
за варнен- глас. А певците от съсци
мъж- тав „Морски вълни” бяка вокална ха великолепно акомгрупа „Ро- панирани от 82-годишГрупа за автентичен фолклор „Настроение”, с. Юпер, Разградско,
долюбие” на изпълнителка на манс худ. ръководител Даринка Пенева, наградена със „Сребърен лист”
от гр. Въл- долина и 82-годишен театър „Стефан Бъчва- ди, а духът - свеж.
сърце” от гр. Сунгурла- чи дол изпя „Моя Бъл- на китара.
ров” и шоуменът Кирил
От 140-те групи и ин- ре, както и ГСГП „Тутра- гария”.
Може би най-голяАспарухов, дават дума- дивидуални изпълните- кански залез”.
За първи път, откак- мата сензация дойде
та на отец Ясен, кой- ли най-многобройни са
Това, че и на тазго- то съществува фестива- от Пловдив, когато на
то от името на Варлът, се появи- сцената излезе с китаненско-Преславската Смесена вокална група
ха две хорови ра 90-годишният Иван
митрополия и лично „Зорница”, с. Звездица,
формации от Лефтеров. С невероятот митрополит Йоан Варненско, с худ. ръководител
туристически на страст и мощен глас
благославя организа- Росица Малчева,
дружества - изпя подарената на варторите и участниците наградена със „Сребърен лист”
хор „Ехо” от гр. ненци песен от известв това грандиозно кулШумен и сме- ния в миналото вокалтурно събитие не сасен хор „Ду- но-инструментален съсмо за морската столинавско ехо”. И тав „Лос Парагуайос”
ца, но и за цялата страдвете в много- „Варна, хубава Варна”.
на. Председателят на
броен състав.
Аплодисментите за нефондация „Листопад
Изненадата го бяха напълно заслуна спомените” доцент
на фестивала жени. Обикновено инГеновева Михова придойде от град дивидуалните изпълниветства участниците и
Мадан, кога- тели остават в сянката
им пожелава успех в
то на сцената на съставите. Но този
благородната надпрезапя църко- път имаше такива певара. От името на оттези от Варна и област дишното издание на вен хор към храма „Св. вци и певици от пенсидел „Култура” при Град- та. Всички те показват фестивала преоблада- Георги Победоносец” с онерските клубове, коския съвет във Варна голямо майсторство в
Антония Йовчева също изпълненията си. Това
приветства участници- важи както за вокалноте и обявява 24-ото из- инструменталния съсдание на фестивала за тав „Морски вълни”, таоткрито.
ка и за трио „Прибой”,
Компетентното жу- вокална група „Светлири с председател проф. на”, трио „Соловушка”,
Костадин Бураджиев квартет „Аспаруховски
дава клетва, че ще бъде бриз”, вокална група
безпристрастно в оцен- „Морски полъх” и безките си.
спорния лидер сред
Честта първа да стъ- тях - вокална формация
пи на сцената има во- „Одесос”, която и тази
калната група „Берьо- година се окичи с найМъжка вокална група „Родолюбие”, гр. Вълчи дол,
зка” от Варна. Нейните голямото отличие „Злас худ. ръководител Георги Калайджиев, наградена със „Сребърен лист”
изпълнения на песни- тен лист”.
те „Русское поле” и „КаНо на техните изпъл- ваха групите, изпълня- художествен ръководи- ито по нищо не отстъплинка” възпламеняват нения не отстъпваха и ващи народни песни и тел Ася Дилянова, кои- ват на професионалиприсъстващите. Стар- съставите от Русе „Ду- стари градски шлагери, то изпълниха „Хвалите стите. Достатъчно е са-

Т

мо да споменем имената на Никола Пенев и Наталия Димитрова от Варна, на Гинка Неделчева от Белослав, на Илия
Илиев от с. Пиргово,
Русенско, който ни напомни за Борис Машалов, изпявайки „Заблеяло ми агънце”, на Елена Танчева от кв. Сарафово, Бургас, на Керанка Роева от с. Езерово,
Варненско, на Николина Станчева от Плевен,
на Стойна Добрева, на
Невяна Милскова и Калинка Рачева от Варна,
за да се види каква силна конкуренция имаше
между тях.
В дните на фестивала публиката бе многобройна. Той приключи
с галаконцерт на найдобре представилите се.
Благодарение на
трудолюбивия екип
около Геновева Михова мероприятието премина без никакво напрежение, спокойно и организирано. Но това не би
било възможно, ако не
бяха и спомоществователите - както фирми, така и отделни граждани.
Похвална бе инициативата на пенсионерските
клубове от града, които
успяха чрез своите членове, независимо от оскъдните им пенсии, да
съберат 1500 лв., с което подпомогнаха организаторите.
24-ото издание на
„Листопад на спомените” вече е история.
Веднага след неговото
приключване организаторите се захващат за
подготовката на следващия - през 2020 г., който
ще е юбилеен - четвъртвековен. Те имат амбицията да го превърнат в
най-значимото събитие
в културния живот във
Варна и вече с международно участие. Вярваме им.
А вестник „Пенсионери”, както и досега, ще бъде верен техен медиен партньор
през цялото време

на подготовката му.
Цветан ИЛИЕВ, наш
специален пратеник
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Драги читатели,
ако искате
и занапред да
решавате интересни
кръстословици,
не забравяйте
да се абонирате.
Каталожният
номер на
в. „Пенсионери”
е №552
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„Промяна“
Ужким искахме промяна
и на кметовете смяна.
Стана както е било –
и у град, и у село!
Някъде си бай Ахмет
пак го туриха за кмет.
По селцата – щат-не щат,
кмета стар - със нов мандат.
В столицата ни голяма
номера съвсем не стана:
послушанка даскалица
си остава пак кметица.
Партии, юнаци много
врява вдигаха до Бога как корупцията зла
ще преборят със дела.
Вдигат пара и шумят,
ама май бе маскарад!
Щото взето е решение –
тук да няма отстъпление.
Мислих, мислих – и разбрах:
всичко е от пусти страх!
А за някой неразбрал –
липсва смелост. И морал!
Уляна Петкова

етър Ангелов от
вход “А” отвъртя
един хубав шамар на сина си! Щото
синът му, Лъчко Ангелов, келешът му с келеш, ей така, за младежко веселие, тийнейджърска радост и
добро настроение да
вземе и заедно с други
двама пубери - Коко и
Аспарух, да се изпикаят в кабината на асансьора на вход “Д”.
Кой баща на този свят
не би зашил една здрава плесница на отрочето си на мига, щом научи за тая работа?
Що му трябваше на
Петър Ангелов?! Ето
какво му се случи след
това:
- активистки от организация за защита правата на детето публикуваха в местния вестник гневно писмо и изпратиха изложение до
градския прокурор и
тукашното управление
на полицията;
- лигата за борба с домашното насилие сезира за шамара Европейската комисия, ООН и
НАТО, както и описа пораженията, които той
неминуемо ще нанесе
на неукрепналата психика на съпикайниците;
- репортерки от всички национални тивита,
кабеларки и радиа отразиха събитието в дра-

Вицотека


- Аз съм вегетарианка и вярвам, че месото е вредно и никой не трябва да го яде!
- Аз съм дете на цветята и
вярвам, че свободната любов
е право на всички!
- Аз съм редовен посетител
на барове и вярвам, че няма
проблем, който доброто питие
да не разреши!

- А аз съм завеждащ ортопедия
в българска болница и вярвам, че
ще се виждам често с вас тримата.

Учениците си правят обща
снимка. После учителката ги
убеждава всички да си купят по
едно копие от снимката.
- Като пораснете, ще си гледате снимката и ще си казвате: „Ето
я Марийка, тя е доктор“ или „Ето

не го е виждал.
 Ако човек е достатъчно добър и умен, и
от лошите постъпки на
другите може да вземе
положителен пример.
 Отмъщаваше на
класиците – своите глу-

Слави БОРИСОВ

пости ги публикуваше
от тяхно име.
 Днешните политически лидери, освен че
са музикални инвалиди,
ами свирят по тънката
струна на народа.
 В празния умствен
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матични репортажи,
разговаряха в ефир с
шамаросания Лъчко и
взеха интервюта от другите двама участници в
асансьорното събитие

бузния епидермис, както и напречен разрез на
лицевите нервни окончания при човека и някои висши бозайници;
- полицията задър-

– Коко и Аспарух, като
единодушн о
осъдиха
п о добно неразбиране от
страна на
възрастните на това,
което става в крехката тийнейджърска душа;
- от националния център за нова
европейска
педагогика изпратиха
свои психолози, уролози, психопати, както
и спортен доктор, специалист по боксовите
аркади, които да окажат
помощ на жертвите;
- във всички вестници излезе снимката на бузата на Лъчко,
изследване по метода
на Хюйгенс – Фрицхауер на зачервяването на

жа шамаронаносителя за
24 часа, а
след
т о ва го
пусна,
като го
задължи всеки ден
да посещава детската
педагогическа
стая, където
нарочно изпратени психолози
от министерството на извънредните
ситуации да работят
над него с цел да го
отучат от агресията;
- вестник “4
седмици и една втора” отпечата цикъл статии под рубриката “Докога с шамари?”, а радио “БМВ+”
организира кръгла маса под наслов “Европа
няма да прости плесницата”, в която участваха видни социолози,
политолози, педагози,
педиатри, педофили

Шамар

го Иванчо, той е пилот.“
Иванчо се обажда от задния
чин:
- Или… ето я учителката… тя
ритна камбаната.

- Лесна е твойта, лесна е твойта - му опяваха всички приятели,
а той си помисли „Пак някой ми
завидя“.
След време усети, след време разбра, че всичките са визирали само и единствено неговата жена.

Реплики през рамо
 Истината може да
се намира и със средствата на лъжата. Обаче каква истина тогава
ще бъде тя?
 Изглежда, светлото бъдеще идва в тъмна
доба, щом никой досега

Хумор
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и един началник-гара,
който разплака слушателите със спомени за
своето тежко детство в
годините на комунистическия гнет, когато найгрубо го репресирали
да си изяжда второто;
- в дните за парламентарен контрол опозицията отправи питане едновременно към
министрите на вътрешните работи, здравеопазването и просветата относно случая и
призова правителството незабавно да подаде
оставка;
- централата на партията на власт, за да
компенсира евентуалната загуба на гласове
в наближаващите избори, отпечата плакат
– щастлив пубер, а под
него надпис: “Моят баща никога не ме е шамаросвал, защото е член
на управляващата партия!”;
- активисти на Хелзинкския комитет бяха
дотолкова потресени
от станалото, че получиха бъбречни кризи, а
при една дама, боркиня
за човешки права, захванаха и нощни топли
и студени вълни...
Какви времена дойдоха, човек да не може един педагогически
шамар на сина си да отвърти!
Чавдар ШИНОВ

А. Станкулов

багаж най-много се ровят митничарите, за да
изкарат нещо за подкуп.
 И преди, и сега доносите повишавали тонуса на оклеветените.
Те стояли винаги нащрек.
Турхан РАСИЕВ,
Варна

ИЗБОР

Епиграми

По географските ни ширини,
този избор все важи:
вместо душевен мир,
избираме – келепир...

ФАКТ

По географските ни ширини
нормалното огън го гори:
изчезнаха будителите,
нароиха се охранителите.
Тодор ЗГУРОВ

Бодилчета

Горкият... не можа да дочака!

 Когато не можем
да доказваме и установяваме, правим
предположения.
 Най-много се
разлива, когато се
постави деликатната задача да се прибере по възможност
всичко.
 Нищо не е по-

вярно от окръжността на центъра си.
 Непредвидено
затруднение се среща по-често от чудна
леснина.
 Който изгаря в
пламъка на своето намерение, може да не
стигне до него.
Борис АНАНИЕВ

Страницата подготви Иван ВАСЕВ

