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СРЯД А

Бюджет 2019 не решава
социалните проблеми

Проектобюджетът на Министерството на финансите за 2019 г. е бюджет на наложеното статукво. В него няма поети
рискове, няма планирани действия за намаляване на социалното неравенство, както и няма никакъв
опит за решаване на икономическите проблеми на
страната.
на стр. 3

Àêî íå çàïàçèì åçèêà
è äóõà ñè, ñìå èñòèíñêà ðàÿ`
нона
ЙотоВа:

- госпожо йотова, намерихте ли онзи премерен и културен тон в Нс, за който се
надявахте, преди да стъпите
в парламента?
- Още от самото начало поведението на депутатите ми направи лошо впечатление. Подвиквания, обидни думи, заклинания, дори от трибуната на
парламента с назидателен и
арогантен тон. Някои смятат, че
са актьори, като застанат пред
микрофоните, но това не е театър или кино. Изпитвам респект и уважавам парламента като авторитетна институция.

Срив на доверието Изплети
в пенсионната система топлина
Според сега действащото законодателство,
което е прието през 2015 г. от правителството „Борисов 2”, от 1 януари 2019 г. трябва да
отпадне таванът за новоотпуснатите пенсии.
От 1 юли 2019 г. максималният размер на старите пенсии трябва да бъде 40% от максималния осигурителен доход.
на стр. 2

на стр. 30

За седма поредна година доброволци от цялата страна ще плетат
топли дрехи за нуждаещите се. Това ще стане
в рамките на кампанията „Изплети топлина“,
организирана от фондация „Има начин“.
на стр. 3

на гости в монтана

Закърмена Северозападът – беден, но духовно богат
с народната
песен
Гостува младата
фолклорна певица
ива даВидоВа

на стр. 8

Главният редактор
открива срещата

Управителният съвет на клуб „надежда“

Обръщение на президента
Недоволство Румен Радев към нацията
Размисли на главния редактор

Беля си взе на главата Борисов, давайки съгласие Мая Манолова да заеме поста защитник
на гражданството. Притеснен от острия език
на кюстендилската адвокатка, вероятно се е
надявал „пчеличката Мая”, както опонентите
нарекоха червената фурия, да миряса. Напротив! Словесното й жило безжалостно наказва
несправедливостите, насищащи всекидневието на българина.
на стр. 4

10 ноември - преди 29 години от тази дата започна преходът. разни хора влагаха в него различни надежди, но всички очакваха повече свобода и справедливост - свобода на мисълта и свобода на словото, многопартийна система и честни избори, демократична
конституция, разделение на властите, върховенство
на закона. тези принципи, макар и трудно, намериха
място в българското законодателство.
на стр. 12

Какво пе÷елÿт ãоäиøните аáонати
 Плащат 50 бр., получават безплатно коледно-новогодишен „Пенсионери –
За вашето здраве“ с православен календар.
 имат право на две безплатни съобщения или обяви за радостни и тъжни събития, с което спестяват 20 лв.
 Ползват безплатна
юридическа и пенсионна

консултация.
 При евентуално вдигане на цената на вестника не
плащат разликата.
 Участват в томбола за
цветен многолистов стенен
календар.
 Участват в томбола за
уникални продукти за здравето (подробности - в следващия брой).

Кампания 2019

когато един град три пъти
променя името си в относително кратък исторически период,
няма как човек да не се замисли,
че нацията сякаш се люшка, търси верен път и все не може да го
намери. За разлика от така наречения възродителен процес, дадено населено място бива наричено Фердинанд, Михайловград
или Монтана без никакви обяснения и референдуми. Зачерква
се един период, заклеймява се
за мракобесен без категоричната увереност, че идващият след
него е по-добър.
на стр. 11

абонирайте се
във всички пощенски
станции на страната

Цена За Цяла Година - 30 лВ.

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца
3 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.
каТалОжЕН №552

2

2
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Почина герой,
обезщетение за нанесени щети спрял атомната
бомба на Хитлер
отГоВаря адВокат крЪСтан ВладимироВ – СоФиЙСка адВокатСка колеГия

Редовният ни читател и абонат
Димитър Харалампиев от Монтана ни пише: „Аз съм земеделски
производител и отглеждам зеленчуци. Преди месец стадо от
50-60 крави беше пуснато в градината ми и унищожи десетина
тона зеленчукова продукция. Въпреки настояванията за обезщетение собственикът на животните ми отговаря да търся парите си от говедаря. Как трябва
да постъпя в случая?”
Този въпрос е деликатен и
в повечето случаи местните
власти (кметовете) следва да
подпомагат жителите на населените места да решават
подобни казуси с взаимни
отстъпки и разбирателство.
Това налагат обстоятелствата
на съвместното съжителство на
страните. Както е известно, в малките населени места всички се познават, живеят заедно и трябва да
се полагат максимум усилия такива конфликти да се решават с взаимни компромиси, като се отчитат
справедливо интересите и на двете страни. Ако обаче не се стигне
до удовлетворяване на пострадалата страна, то едва тогава да се
прибегне до съда и да се търси

справедливост.
В дадения случай щетите са големи, тъй като става дума за десетина тона зеленчукова продукция и очевидно двете страни не
са съумели да се споразумеят.
Законът за задълженията и договорите урежда подобни казуси в
чл. 50, където е казано: ”За вреди, произлезли от каквито и да са
вещи, отговарят солидарно

собственикът и лицето, под чийто
надзор те се намират. Ако вредите са причинени от животно, тези
лица отговарят и когато животното е избягало или се е загубило.”
Най-напред ще обясня какво значи „отговарят солидарно”. Това
означава първо, че искът за нанесените щети следва да се заведе

и срещу двете лица – собственика
на животните и пастира, и, второ,
че съдът, след като оцени нанесените щети ще осъди „солидарно”
и двете виновни лица, нанесли
вредите, да ги възстановят. От горното обяснения на текста става
ясно, че след като бъдат осъдени
двете лица, ще трябва да заплатят
присъденото обезщетение за нанесени вреди на собственика на
зеленчуковата градина. Изпълнението на съдебното решение може да се насочи за цялата сума
било към двамата, било поотделно за всеки. Съдия-изпълнителят ще насочи търсенето на сумата от обезщетението и към двете лица. Ако едното плати цялата
сума, то може да си търси другата половина от сумата от другия солидарен длъжник. Това обаче не касае собственика с увредения имот. Той трябва да се интересува само от това да получи
дължимото обезщетение. Затова
препоръчвам на г-н Харалампиев
да наеме адвокат, който да се запознае конкретно с казуса, за да
може компетентно да го представлява в съда и по-бързо да достигне до конкретни резултати.

На 99 години в Норвегия почина йоахим ронберг, ръководил операцията, довела до невъзможността Хитлер да се сдобие с атомна бомба. През
1943 г. той получава задачата да унищожи завода
за тежка вода в Норвегия, който нацистките окупатори искат да използват за производство на ядрено оръжие. Героят от съпротивата Ронберг и още
5-има диверсанти успяват да се промъкнат в зорко
пазения завод и да го взривят. После бягат в Швеция, като изминават 320 км на ски.
Операцията е обезсмъртена в холивудската продукция „Героите от Телемарк”, където ролята на
Ронберг е поверена на Кърк Дъглас.
След Втората световна война норвежецът работи като радиожурналист. През 2013 г. той разказа,
че е осъзнал важността на поверената му мисия чак
след като американците хвърлиха атомната бомба
над Хирошима.

Êоледни добавки Срив на доверието в пенсионната система
Министърът на
финансите
Владислав горанов съобщи, че до средата
на ноември ще има
яснота за коледните
добавки за пенсионерите.
работим върху
това, правят се изчисления. Вижда се,
че от трансферите
за Държавното обществено осигуряване е реалистично
да се очакват спестявания, което да даде
възможност на правителството в тази
посока, каза министърът.

Така или иначе,
ако се стигне до подобно решение, то
трябва да бъде изплатено с пенсиите
за декември в началото на месеца, каза
горанов.
Миналата година коледни добавки
получиха пенсионери, чийто доход бе
под линията на бедност. Такива те получиха и за Великден.
Тази година прагът на бедност е 321
лв., а за догодина ще
бъде 347 лв.

Ñамоосиãóрÿваùите
се лиöа ùе плаùат
пове÷е от äоãоäина
В проектобюджета на Държавното обществено осигуряване се предвижда минималната сума, върху която се начисляват вноските,
да се увеличи. Най-голям е ръстът при земеделските стопани.
От догодина е планирано минималната заплата да стане 560 лв.
Предвижда се такава да е и най-малката
сума, върху която самонаетите ще се осигуряват. За земеделските стопани обаче увеличението е значително, а оттам и вноските им
ще са по-високи.
Изчисленията показват, че ако през тази година вноските за социално и здравно осигуряване, включително и за общо заболяване и
майчинство, са били почти 110 лв. на месец,
то с планирания ръст на минималния осигурителен доход догодина ще се плащат с 65
лв. повече на месец.

От стр. 1
А максималният осигурителен доход в 3-годишната бюджетна прогноза в
програмата на правителството, в предизборните
обещания на управляващите е 2600 лв. И не е ясно
откъде се появи, след какво публично обсъждане
увеличението му на 3000
лв. И защо точно 3000 лв.,
а не примерно десетократният размер на минималната работна заплата?
Когато в предизборната кампания обещаеш, че
няма да променяш данъци
и осигуровки, и в следващия момент - дали под натиск или с някакви други
неясни аргументи, вдигаш
максималния осигурителен доход, това означава,
че си излъгал избирателите, които са гласували заради този елемент от социалното осигуряване и
твоите предизборни обещания. А това са високодоходните групи, които
са десни като профил избиратели. И това за мен е
абсолютен автогол, защото управляващите изневеряват на своите избиратели. Докато синдикатите
с този свой ход решават
проблема на пенсионери, ограничени от тавана
– като миньори, служители в сектор „Сигурност”,
в което няма нищо изненадващо.
Но на практика никой
не се интересува какво
може да се случи в следващите 20 или 30 години
с тези, които сега стартират осигурителния си
път. Това е промяна, която
нанася изключително те-

жък удар върху пенсионната система. А няма осигурителна система, която
да може да функционира нормално без доверие.
Искам дебело да подчертая, че падането на тавана интересува ограничен
кръг хора, има много други, по-важни пробойни в
пенсионната ни система.
Това са около 16 000
човека, които 2015 г. са
повярвали на законода-

телството и са отложили
своето пенсиониране. И
за три години те са загубили на практика повече
от 32 хил. лв., защото не
са получавали максималния размер на пенсиите
от 910 лв. Какво им казваме на тези хора? Казваме им да не вярват на тази система. По този начин
се демотивират и младите хора, които сега започват да се осигуряват. Как
ще ги накараме да го правят върху реалния осигурителен доход, след като
едно политическо решение, взето на тъмно, без
обществено обсъждане,
без необходимите актюерски разчети, на практи-

ка разбива на пух и прах
надеждите на хората, които са искали да има адекватност между осигурителния принос и размера
на пенсията? Това е сериозен проблем, защото
ограничени от тавана са
65 хил. души, а сегашното
предложение за максимален размер на пенсиите от
1200 лв. решава проблема
на 40 хил. пенсионери, т.
е. 24 хил. души ще останат
над тавана от 1200 лв.
Параметрична реформа се прави, след като се явиш на избори,
защитаваш тези позиции, получаваш доверието на избирателя
и реформираш системата. Рязката промяна на параметрите на
пенсионната система
води до срив на доверието и за голямо
съжаление това, което ни се предлага сега, постига точно този ефект.
Когато един човек започне своя осигурителен
път, той сключа обществен договор със системата и на базата на този договор трябва да има предвидимост при какви условия ще се пенсионира.
Непрекъснатата промяна
на условията е това, което води до срив на доверието. И за голямо съжаление може да направи така, че младите хора
да не се осигуряват върху реалните си доходи.
Защото не вярват, че ще
получат пенсия, адекватна на осигурителния им
принос. Освен това има

и следната алтернатива.
След като минималната
пенсия се определя всяка година с бюджета на
общественото осигуряване и всички тези решения за максималния
осигурителен доход и
тавана на пенсиите се
вземат политически, не
е ли по-добре да помислим дали и максималният размер на пенсиите да се определя ежегодно в хода на бюджетната процедура.
При обсъждане на новия бюджет ще предложим преизчислението да се извърши от 1
април, а не от 1 юли.
Първо, нарастват цените на енергоносителите и на стоките от първа необходимост, някои
драстично поскъпват. А
пенсионерите, които нямат право на енергийни
помощи, на практика няма да могат да покрият
своите разходи с индексиране от 1 юли. Преизчисление на пенсиите от 1 април предполага една допълнителна възможност в края
на зимния период тези
хора да покрият поне
част от увеличените си
разходи. Като алтернатива обмисляме да предложим и разделяне на
увеличението на пенсиите с 5,7%, като първата половина от него да
бъде от 1 януари 2019
г., а другата – от 1 юли.
Хасан аДЕМОВ
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Проект на закон за хората с увреждания КРАТКИ

Правителството одобри проект на Закон за
хората с увреждания,
с който се уреждат обществените отношения,
свързани с насърчаването, защитата и гарантирането на равноправното и пълноценно упражняване на техните
права.
С променената уредба по нов начин се дефинират областите и средствата за необходимата
подкрепа за социално
приобщаване на хората с увреждания.
За ангажиментите на
държавата по законопроекта ще бъдат предвидени допълнителни
150 млн. лева.
Проектът въвежда нова индивидуална оценка, която е комплексна
и ще отразява потребностите на човека с увреждане, изследвайки

неговото здравословно състояние, функционалните затруднения
и наличието на бариери при изпълнение на
ежедневните му дейности, както и вида на
необходимата подкрепа. От 1 януари 2019 г.
на хората с увреждания
над 18-годишна възраст
ще се предоставя месечна финансова подкрепа, която ще компенсира разходите, породени
от увреждането, и представлява сума в зависимост от степента на увреждане. Размерът на
финансовата подкрепа ще се определя в зависимост от линията на
бедност. През 2019 г. хората с над 90% степен
на увреждане с право на
чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще
получават 57% от лини-

ята на бедност, или 198
лв. на месец.
Със законопроекта
се предвижда от 1 януари 2021 г. да се създаде Държавна
агенция
за хората
с увреждания като нова
структура
към Министерския съвет. Предвижда се
разработване и изпълнение на
Национална програма в
подкрепа на работодателите за финансиране
на дейности по приспособяване и/или оборудване на работни места и
осигуряване при необходимост на достъп до
тях с цел стимулиране и

подпомагане на работодателите за наемане на
хора с трайни увреждания. С проекта на Закона за хората с уврежда-

ния се регламентира защитената заетост за хора с тежки и множество
увреждания. Предвижда се създаване на центрове за защитена заетост като механизъм в
подкрепа на трудовата интеграция на хора с
тежки и множество ув-

реждания.
Предвижда се от 1
януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването. Министър Бисер Петков съобщи
на майките, че е публикуван за обществено обсъждане и
законопроектът за
социалните услуги. Това е друг ключов
закон, на който те държат и участваха активно
в работната група по изготвянето му.
Протестиращите заявиха, че са в готовност
за протести по всяко
време, ако не бъдат спазени обещанията.

Бюджет 2019 не решава Òопúл оáÿä
социалните проблеми çа соöиално слаáи
От стр. 1
средно за европейското
Това каза проф. Га- равнище е някъде окорабед Минасян, иконо- ло 30 хил. Според макромист. Той посочи, че за- икономическата прогложените суми за уве- ноза темпът на ръст на
личение в образовател- БВП в ЕС ще е около 2%
ния сектор, здравеопаз- годишно, а нашият - оковането, социалната сфе- ло 3,7. Това ще рече, че
ра, както и тези за
модернизацията
на въоръжението
са "впечатляващи",
но все пак водещо
според него остава сравнението ни
с останалите страни-членки на Европейския съюз.
"Има редица истини, които не се Владислав Горанов
изказват и не се
коментират в държав- България ще продължи
ния бюджет - една от тях да затъва в блатото на
е дистанцията между на- европейската бедност",
шата страна и останали- допълни икономистът.
те държави-членки на
Минасян смята, че от
ЕС. Тя се измерва с БВП, съществено значение е
произведен на глава от изтичането на българнаселението. През 2017 ски капитал в чужбиг. у нас той е възлизал на. Той посочи, че само
на 7 хил. евро на човек, а за първите 8 месеца на

2018 г. българският капитал извън страната е
3,1 млрд. долара - колкото за цялата минала година. Капиталите са изнесени във вид на преки инвестиции - предимно чрез участие в закупуването на акции на
европейските капиталови пазари.
Икономистът
коментира и равнището на лихвените проценти в
страната, като посочи, че тези по
краткосрочните
заеми превишават
дългосрочните, а
дистанцията между тях не спира да расте.
Друг проблем е и образованието според Минасян. Той смята, че то
подготвя много хора, на
които просто дава дипломи, но недостатъчно такива, които да разбират и анализират ситуацията.

Десетки социално слаби
хора бяха нахранени в рамките на кампания, организирана от Българския младежки
червен кръст
в старата столица. Доброволците се бяха погрижили
да осигурят безплатен обяд по повод Световния ден за
борба с глада. Пунктът на червенокръстниците бе разположен в близост до Съдебната палата.
Дея Колева, която е временно изпълняваща длъжността областен координатор на БМЧК, заяви, че акцията се
провежда за поредна година с помощта на домашния социален патронаж в Дебелец.
Всеки дошъл получаваше кутийка, пълна със сготвен
боб, и филия хляб. Отделно от тази проява младежите събирали хранителни продукти в два супермаркета в града,
които също ще достигнат до хора, които нямат финансова
възможност да си ги купят. Стоките ще бъдат раздадени
под формата на пакети на 20 социално слаби търновци.
По повод Световния ден на глада редовните потребители на социалната трапезария в града също са получили
храна. 75-те души, които се хранят от нея, са зарадвани
с ориз, маслини и макарони. Следващата акция на червенокръстците ще се реализира по Коледа.

Изплети топлина Връщат месото в кренвирøите
От стр. 1
11 000 шапки, шалове и ръкавици са изплетени досега през шестте години, в които се организира кампанията. Те са стоплили над 8 хиляди бездомни хора
от кризисните центрове в цялата страна. Тези, които
не могат да плетат, имат възможност да се научат,
обясни Биляна Вутова от фондация
„Има начин“.
Предвидени
са и срещи на хора от домовете за
възрастни с ученици от цялата страна,
на които да предадат
уменията си, а който желае,
може да се включи и като дари прежди, с които доброволците да изплетат дрехите за бездомните хора. Над
2 хил. доброволци са участвали досега в кампанията.

Кренвиршите с
месо ще носят етикет „екстра качество“. Това предлагат
от Асоциацията на
месопреработвателите, а предложението им се разглежда от земеделското министерство.
Месарите обаче са
против първоначалното предложение в колбасите да
има задължително определен процент месо. Те са се измъкнали с мотива, че същото изискване няма
как да важи за вносните продукти,
и така те щели да си изгубят пазара. Преработвателите са изтъкнали,

че според Европейския парламент не може да
се задължават
чуждите компании да слагат
различни етикети специално
за българския
пазар, на които да пише колко процент месо има в продуктите. Затова
предложили компромисен вариант,
според който да има колбаси висок
клас с етикет „екстра качество“. Това
ще стане с наредба, която се изготвя от работна група в земеделското
министерство.

ВЕСТИ

Масови протести

Над 100 000 българи от различни градове на страната участваха в протестите срещу
поскъпването на горивата, увеличението на
застраховка гражданска
отговорност. Те подкрепиха майките на деца в
неравностойно положение за оставката на Валери Симеонов и правителството.
Престъпления
и корупция

Над 20 души, сред които - и сегашното ръководство на Държавната
агенция за българите в
чужбина, бяха арестувани във връзка с разследване за документни и длъжностни престъпления и корупция.
Данъкът скача

Двойно ще скочи данъкът на автомобили на
20 години с малък двигател, докато на новите и мощни автомобили ще се намали с една трета.
Цените на
горивата скачат

От началото на годината бензинът е поскъпнал с почти 18%, а дизелът с почти 20%. Не
бензинът е скъп, а заплатите са ниски, заяви депутатът Емил Димитров.

Á È Ñ Å ÐÈ
Не червеният кръст
трябва да е символ в българското здравеопазване,
а пречупен такъв.
Защото в България, ако
нямаш пари - умираш".
Нешка рОБЕВа
Страницата подготви
Маргарита лоЗАНоВА
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Политика
коментираме

Статуквото в САЩ
се запазва

В частичните избори на 7 ноември Демократическата партия в САЩ пое контрола върху Камарата на представителите, а републиканците засилиха влиянието си в Сената. Отдавна не бе наблюдавана такава избирателна активност – найвисока от 1952 г. насам. От 200 млн. гласоподаватели половината се явиха пред урните. В този
вот бяха избрани 35 нови сенатори, 39 губернатори и всички членове на Камарата на представителите, състояща се от 435 конгресмени. Демократическата партия спечели 224 места, а за
мнозинство й трябваха 218.
Любопитен факт е, че в Камарата на представителите ще има рекордно много жени – 99, а в
Сената – 13. Новоизбраните конгресменки Александрия Окасио-Кортес и Аби Финкенауър – и
двете на 29 години – са най-младите жени, които някога са били избирани в Конгреса на САЩ.
Като Окасио-Кортес, смятана за изгряваща звезда в Демократическата партия, победи със 78%
от гласовете в един от избирателните райони на
Ню Йорк. Републиканските кандидати за сенатори убедително спечелиха в щатите Индиана, Кентъки, Мисури, Северна Дакота, Тексас и Тенеси.
Най-големият успех на демократите бе изборът за сенатор на Бърни Сандърс, който бе сред
кандидатите за президент, но загуби номинацията от бившия държавен секретар Хилъри Клинтън. Той спечели със съкрушителна преднина
във Върмонт. Не липсваха и парадокси. За губернатор на Колорадо бе избран конгресменът от
2009 г. демократът Джаред Полис, който открито признава, че е гей. Той обаче не е първият
губернатор с нетрадиционна сексуалност. През
2015 г. бисексуалната Кейт Браун спечели изборите в Орегон. А малко преди да подаде оставка от губернаторския пост в Ню Джърси през
2004 г., Джим Макгрейви също призна, че е гей.
Провежданите в средата на президентския
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От стр. 1
Като се започне от измамите на топлофикациите и се стигне до проблемите на майките на деца
с увреждания, всичко, което е не само пряко нейно задължение, но и черта на характера на бившата депутатка социалистка,
излиза на показ. Последствието е: първо място

ПО РЕЙТИНГ
В СТРАНАТА

и ненавист от страна на
властниците. Понеже няма как да се действа открито срещу омбудсмана
на републиката, коварно,
по байганьовски, ограничиха бюджета на службата й, отнемайки „луксозното й такси” по думите на
отмъстителния финансов
министър Горанов. Пак си
вкараха автогол – Мая Манолова тръгна из многострадалната родина с обществения транспорт, организирайки открити приемни в автобуси и влакове.
Удовлетворена от срещите с десетки жалбоподатели, тя предложи „големците от горе” да я последват, слизайки при
болките на народа…
След многодневните
протести - на майките, за
високите цени на акциза
за бензин, за погрешните
действия на Агенцията по
храните и унищожаването на милион пернати, за
некачествените ремонти
в столицата и магистралите убийци, „Галъп” публикува данни на изследване на общественото мнение. Оставката на запъналия се като

мандат избори са своеобразен референдум за
действащия държавен глава. В исторически план
повечето американски президенти са губили част
от подкрепата си на първите междинни избори.
В последните 105 години само пет пъти партията
на действащ президент е печелила на тях повече места в Сената, а сега Тръмп успя. При това
републиканците не просто запазиха, а разшириха своето мнозинство в Сената.
Победата на Тръмп е ключова по две причини. Едната е, че демократите бяха отстранени от
няколко сенатски постове, а другата, че единствено от Сената зависят ключовите назначения.
И все пак, имайки превес в Камарата на представителите, Демократическата партия ще разполага с възможността да блокира законодателните инициативи на президента. Сложната система на контрол и баланс в САЩ може да превърне в кошмар оставащата част от мандата на
държавния глава. Освен това от демократите ще
зависи финансирането на правителството, вдигането на тавана на дълга. Възможно е ръцете
на демократите да се развържат и за процедурата по импийчмънт на Тръмп. Ще могат и да
предприемат сериозни законодателни действия
в областта на здравеопазването, околната среда
и инфраструктурата.
След като изборите не промениха политическата картина в страната, Тръмп вярва, че вторият президентски мандат няма да му се изплъзне от ръцете.
Цветан ИЛИЕВ

бирането на компромати
за тях от външни разузнавания. Естествено собственикът Арабаджиев тутакси бе погнат от ревизори, ДАНС, прокуратурата и не смее да се прибере от Франция. Същинският виновник е въпросната
служба, която не бе свършила перфектно работата
си. Хвалбите, че правителството се е справило отлично с ротационната задача да председателства
ЕС, останаха за вътрешна
употреба. В Брюксел са бесни. Предполагаме, че и
продажбата на български
паспорти за 114 издирвани престъпници, даващи
им право да се мотаят из
Стария континент, ще добави черна точка, възпираща влизането ни в Шенгенската зона.
Интересен факт от изследването на „Галъп” е, че
56 на сто от анкетираните
са против предсрочни избори срещу 34%, убедени,
че кабинетът се е изчер
пал. Обясненията на политолозите, в това число и на

дно, че 8 хил. нашенци са с
годишен приход от 7 млрд.
лв. Във Франция те биха
внасяли в хазната над 50%
от тези пари. Ето ги недостигащите 3,5 млрд. Добавим ли към тях и онези,
разписващи се срещу заплата над 3900 лв., проблемът за покриване на допълнителните разходи е
разрешен.
Допускаме, че Бойко
с невероятния си нюх за
опасностите, заплашващи
господството му единствено заради гласуването на основния закон, търпи поведението на националистите и не наказва
Валери Симеонов и Краси
Каракачанов за греховете
им. Очакваме след преминаването през този

РУБИКОН

да се възползва от точка 8
в коалиционното споразумение и да смени, тъй като има право, споменатите двама господа с други
представители на партийките им. Интересно ще бъде, ако картите се разбър-

14.XI. - 20.XI.2018 г.
мат бъдеще. За Москва,
очакваща абсолютно всякакви гадости от страна на
нашите властолюбци, сме
така незначителни, че даже не раздухаха случая. За
сметка на това цената на
сибирския газ, идващ при
нас от Изток, е по-висока, отколкото в Германия
и цяла Европа. Скъпотията като следствие от това
ще вкара директно хиляди бедняци още тази зима в гроба. Данните на
ООН са за предизвестена
„смърт” на нацията. Губим
по 9 души на час и 220 на
ден! Лошото е, че гербаджиите въобще не се трогват от мрачната картина.
Доказателство са отделените само 7 на сто от бюджетните разходи за социална дейност.
Необяснимо е поведението на обществото по
отношение на случващото
се в пленарната зала. Три
от парламентарните групи
обявиха, че не ще се регистрират за заседанията.
Осигури ли мнозинството кворум, ще участват в
обсъжданията. Понеже
бюджетът е основен закон, дискусията е доста
напрегната. Тя обаче сякаш не засяга всеки българин. В ниския рейтинг на
народното представителство ли се крие причината
или в традиционното овчедушие! Но и без научна
експертиза е ясно, че сме
се затворили в собствените си проблеми на оцеляването и онова, което там
се случва, не ни засяга. А
от разпределението на общите средства, събрани от
данъците, ще зависят лечението, борбата с престъпността, образованието на потомците, обслужването от администрацията, погребенията в крайна сметка. При планирана
инфлация от 3,8 на сто, а
очаквана от експерти наймалко 6% мижавото увеличение на пенсиите от средата на идната година с 5,8
на сто е поредна подигравка. В нормална страна с активно гражданство протестите по този повод щяха
да са денонощни. Претенциите към онези, които
сме изпратили да ни представляват, а не да богатеят
и се разхождат по жълтите
павета - също. Управниците се страхуват от масово
недоволство. Мрънкането
в кръчмата, на пейката в
градинката, в пенсионерския клуб, пред телевизора у дома не дава резултат
и не води до промени. Лидерите на различните съюзи, спорещи помежду си
кой е по-важен, са длъжни да бъдат организатори и водачи на митинги в
защита на правата и интересите ни. Да се обединят
без отлагане в предлаганото от нас единно централно ръководство и то
да бъде щаб, водещ битка
за достойните старини не
само на своите членове, а
и на всички онеправдани
и отчаяни българи…

Недоволство

МАГАРЕ НА МОСТ

Американци чакаха на опашки, за да гласуват

Общество

Валери Симеонов желаят 80 на сто от анкетираните и 64% смятат, че Б. Борисов има вина за неговото поведение. Как реагира странният вицепремиер? Опита се да прехвърли горещия картоф в двора на боянските сараи. То
друго може ли да дойде в
акъла на зловреден националист, който все върти
и суче – като в анекдота
за краставицата на румънския хуморист от близкото
минало Мирча Кришан, и
все на турските сънародници се нахвърля. Правейки се на незнаещ, трикратно задава въпроса поради
какви причини служители
на Националната служба
за охрана пазят председателя на ДПС. Вместо бури
от възмущение ефектът бе
насмешка. Опитът да бъде
гръмнат Сокола пред телевизионните камери на
годишна конференция на
неговата партия все още е
свеж. Но по-главното е, че
нашите мюсюлмани благодарение и на Ахмед Доган
са предпазени от влиянието на агресивния фундаментален ислямизъм. А това не се харесва на лидерите на „Ал Кайда” и тем
подобни терористични
формирования. Ако В. Симеонов бе потърсил отговорност на НСО за пропуска, опорочил домакинството на Евросъюза, резонансът щеше да е съществен. Прикри се подслушването на настанените в хотел „Маринела”
чуждестранни гости и съ-

бившата депутатка от БСП
г-жа Бакърджиева, са, че
хората не виждат алтернатива. Столетницата се раздирала от противоречия и
грешки на Корнелия Нинова. Горе-долу същите неща чувахме и преди президентските избори. Само
че недоволните от ГЕРБ се
обединиха около левицата и с над 2 млн. гласа превзеха тяхната президентска

КРЕПОСТ

Удвоиха и присъствието си в парламента. Явно на уредилите се с топли местенца край властта
представители на медиите или опитващите се да
формират общественото
мнение хич не им се ще да
се случи каквато и да било промяна. Дори алтернативният бюджет, предлаган от червените, подлагат на критика, макар
че той в отличие от държавния е значително поприемлив за обикновените хора. За да се спре демографската криза например, наложително е адекватно внимание към младите семейства. Да, но за
Б. Борисов е по-важен предизборният ефект и поради тази причина раздутата до неимоверност администрация ще се радва
на 10-процентно увеличение на заплатите. При въвеждането на електронно правителство подобен
жест няма логика. Затова
пък еднократната помощ
от 6400 лв. за раждането
на второ и трето дете би
дала конкретни резултати. Както и свалянето на
данък добавена стойност
от 20 на 5 на сто за хляба
и 9% за лекарствата. Обвиненията, че няма откъде да
се вземат още 3,5 млрд. за
подобни

ДОБРИ ДЕЛА

са безпочвени. Социалистите предлагат прогресивно данъчно облагане
само за доходите на богатите. От справка на финансовото министерство е ви-

кат и Обединените патриоти се разцепят. Евентуално само „Атака” ще остане
да крепи кабинета, което
е нейна изпитана практика. Неминуемо на Марешки ще му излезе късметът.
Няма ли риба, и ракът е
риба – гласи крайморска
поговорка. С чий „златен
пръст” ще оцелява властта на ръба при подобна
ситуация, е трудно да гадаем. Става дума за пари,
а не за морал. Така у нас се
преминава през подобни
катаклизми.
Обективни наблюдатели твърдят, че през последните седмици категорично се приближаваме
към предсрочни избори.
Скандалите следват един
след друг. Към тях може
да добавим и предстоящ
такъв вследствие от нежеланието на управниците да преизчислят и актуализират пенсиите на над
2 млн. възрастни хора, съществуващи в бедност. В
бюджета липсват предизборните залъгалки на патриотите за 300 лв. минимална пенсия. Събратята,
„ощастливявани” с подаянието коледна добавка,
под тази граница са милион и 200 хил. Този неизпълнен ангажимент е достатъчен да наречем действията на правителството
уникално несправедливи.
Доста по-рано целокупният електорат би трябвало да усети, че кабинет, в
който вицепремиер нарушава неписаните закони на гостоприемството
и се нахвърля с обиди и
клевети срещу Всерусийския патриарх Кирил, водещ делегация по повод
140-годишнината от Освобождението на България,
и премиер, замитащ политико-дипломатическия
скандал под дебелия килим на „Дондуков” 2, ня-

Уважаеми читателю, абонирай се за 2019 г. Готови сме да ти служим както досега честно и всеотдайно. Подкрепи ни! Това е важно и за нас, и за
теб и гарантира бъдещето на нашия-твой вестник „Пенсионери”.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

14.XI. - 20.XI.2018 г.

Страница
до ГлаВния редактор

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да изложа мнението си за
политическата ситуация в България. Изминаха цели 29 години в преход. 29 години разруха.
България днес е най-бедната страна в Европа.
Над милион българи едва преживяват. Докато
в страната имало 826
милионери. И само през
миналата година те са
се увеличили с 83. С по
няколко апартамента
и вили, даже и с имения
в чужбина. Със суперлуксозни лимузини и свръхмощни джипове. Даже
самолети и яхти. Банкери - кредитни милионери, незнайно как забогатели бизнесмени,
крупни арендатори и
най-различни мутри.
Облажили са се и някои
политици „перестройчици”. И всичко това не
е спечелено с труд, а е
ограбено от народа.

Така не може и не бива
да продължава. Очевидно е необходима промяна. И не строителство
на магистрали, спортни зали и стадиони,
не ремонти на църкви
и манастири, което е
гордостта на ГЕРБ и министър-председателя
Бойко Борисов. Необходимо е връщане на държавността в икономиката. Силно развитие
на земеделието и промишлеността, което
да осигури европейски
заплати и пенсии, достъпна и безплатна медицинска помощ.
И Република България да стане социална държава, каквато
трябва да бъде по конституция. С високообразовани граждани и
развита наука и култура. Когато ще има
работа за всички и напусналите страната
ще започнат да се завръщат. А за това е
необходимо ново парламентарно мнозинство, което да избере
правителство, способ-
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но да изведе страната
от това положение. А
то може да стане, ако
за това гласуват не милион-милион и половина, а над два-два и половина милиона българи. Затова трябва
да се обединят всички
милеещи за България,
т.е. трябва ни един нов
Отечествен фронт.
Преди всичко обаче
е необходимо да се направи пълен анализ на
политиката на всички
управлявали ни в годините на прехода, довели страната до това
положение. Истината
и само истината, колкото и горчива да е тя.
С общи приказки, с обещания и пожелания няма да стане. Виновни
за разрухата има и те
трябва да си понесат
не само политическата, но и съдебната отговорност. Ограбеното
трябва да се върне на
народа. Не се ли направи това, България не я
чака нищо добро.
гутьо сиМЕОНОВ,
софия

на читателя
нова
рубрика

5

Ïðåç îáåêòèâà íà ÷èòàòåëÿ

Уважаеми читатели,
откриваме новата рубрика „През обектива на читателя”, в която очакваме ваши снимки с кратки
текстове към тях за неща,
които са ви впечатлили. Те
могат да бъдат свързани
както с добри дела, така
и с отрицателни прояви в
обществото и изпратени
на електронната ни поща.
Поместваме снимката
от нашия читател Методи Хранов от Кюстендил,
на която се вижда вандалщината върху паметната
плоча на антифашиста Димитър Каляшки пред общината в града.

каквото
в интернет
не намериш,
има го в
„Пенсионери”!

Ðîäîâà ñðåùà Любовта - рецепта за щастие
дЪлГолетниЦи

В с. Горно Абланово, област Русе, се проведе родова среща на Кочовския род. Пламен Теодосиев - инициатор за срещата, трето поколение от рода, бивш
консул в Република Турция, доктор на науките, представи и подари на всички присъстващи издадена от
него книга с биографични данни и снимки за рода.
Общо родът на баба Елисавета и дядо Божин днес
наброява 99 души, от които 7 деца, 16 внуци, 26 правнуци, 33 внуци на внуците, и 17 внуци на правнуците.
Дядо Божин е роден през 1886 г. в с. Чатма, днес
Босилковци, обл. Русе. На около 12-годишна възраст
остава сирак и близките му го изпращат чирак у лелята на баба Елисавета. Бил много трудолюбив и впоследствие бащата и майката на баба Елисавета решават да ги оженят и той да стане пълноправен член на
семейството им.
През 1918 г. заминава на фронта, като оставя баба
Елисавета да се грижи за трите им невръстни деца.
Пленен е и попада на гръцки остров, където престоява четири години. Когато го освобождават или е успял
да избяга, е вървял почти пеша до Горно Абланово,
но щастлив, че се е завърнал жив и за него войната е
свършила. След това им се раждат още четири деца общо седем на брой - трима синове и четири дъщери.
Всички те са завършили основно образование. Макар да имат възможност да продължат и да работят
на други места, техните родители са настоявали да
останат и да работят в селото.
Голяма част от децата им, които се виждат на родословното дърво, са имали възможност да продължат
образованието си. Сред тях и техните деца и внуци
има лекари, учители, преподаватели, инженери, летци, юристи и др. Пламен Теодосиев предложи и беше одобрено от всички присъстващи всяка последна
седмица от август да стане традиция за провеждане
на родова среща. На всички присъстващи беше осигурена богата музикална програма от народни песни
и хора, продължила няколко часа. Направени бяха и
снимки за спомен, които ще бъдат съхранени в албум,
за да се запазят и за следващите поколения на рода.
Пенчо ЦаНЕВ, с. горно абланово

лиляна и стайо Пан- в Плевен в девическа- ца и решават да се взе- тъчно, за да се намусят
човски споделят семе- та гимназия, след кое- мат. Правят го на 11 но- и скарат. До сериозни
ен живот, радости и то задочно и с впечат- ември 1951 година. Не сплетни не са стигали,
неволи цели 67 г. Той ляващ успех завършва след дълго им се раж- обещали са си и да не
е един от най-възраст- полувисше образова- дат две прекрасни дъ- го сторят, защото за тях
ните жители в с. Подем, ние във Велико Търно- щери - Пенка и Светла. уважението помежду
обл. ПлеРадват се им заема голямо място
вен, бии на дру- в подредения им и спловш счега родо- тен дом.
товодива благоЛюбопитно е да добател, поддат - имат вим и още нещо за баба
дръжка в
4 внуци, Лили: освен че е любипощата,
две моми- телка на цветята, тази
шлосер
чета и две жена дотолкова е обии монм о м ч е т а , чала учителската протажник
които пък фесия, че с днешна даи живот
ги даряват та може да се похвали с
и здрас 4 правну- голямо уважение от свове, догоци за чудо ите бивши възпитаници.
дина ще
и приказ.
Пази 15 доста дебели беотбелеСпоред лежника с мемоари, кожи 92-ия
тях в бра- ито смята да завещае на
Паметен момент - баба лили и дядо Стайо
си рожка е много внуците си Стайо и Ани.
на 90-годишнината им
ден ден.
важен вза- Продължава и да пише
Лиляна също е подка- во - педагогика. Рабо- имният респект, сговор, или да донаписва старала 92 (14 март 1927 тила е в добруджанско- мир и доверие.
рите.
г.), но все още е пърга- то китно селце ИширНикога не са се ревнуДъщеря им Пенка се
ва, младолика, енергичгрижи за тях всеотна и комуникативна, по
дайно, върти къщаакъл може да удари в
та, двора и градинземята по-млади с цели
ката. Когато им падесетилетия. И двамата
зарува, през усмивса наясно с новините в
ка споделя, че в тордържавата. Тематичнибата на път за вкъщи
те за възрастта им вестосвен провизии заници се изчитат от - до,
дължително й поа страниците за градиръчва да носи и дуната препрочитат.
ховна храна - книжИ до ден днешен Лика с кръстословици
ляна помни какво е бии хубав шоколад,
ло. Пенсионира се в
хей така, за разкош.
Подем, но като млада
редакционният
е била участничка в тоБаба
лили
на
младини
със
свои
възпитаници
колектив
пожелагавашното бригадирва на г-н и г-жа Панско движение. Майка й ково. Двамата с дядото вали, през годините, пък
е била шивачка, баща са категорични, че ре- и днес са имали по ня- човски здраве, мирни и
й също, бил е и реви- цептата за дълголетие кое и друго спречкване, спокойни старини!
зьор. Отглеждат я в ре- и щастлив семеен жи- но то не е било достаиво аНгЕлОВ
дица лишения. Учила е вот е любовта помежду
Страницата подготви Соня ВълкоВА
в с. Божурица, след това им. Срещат се в Божури-
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Радости и болки
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Споделете с нас

З

дравейте, и аз като много други
реших да ви пиша за мой проблем.
А той е за съседските
отношения. Чета във
вашия вестник за хората, които се хвалят
със съседите си.
Радвам се за тях и
им завиждам. Защото нашите отношения със семейство Иванови, които живеят над нас, са
отвратителни.
Не знам защо
стана така, но
те от 7 г. ни
тероризират и
нищо не помага да се разберем като нормални хора. Аз
съм онкоболна,
през 2012 г. ми
откриха рак на
дебелото черво, операцията беше
успешна, нямах разсейки, но все пак се
подложих на химиотерапия. Цяла година ходих. Който се е
сблъскал с това заболяване, знае как
се отразява на организма и на близките
хора. Още от самото
начало бяхме подложени на терор от нашите "мили" съседи.
Не помогнаха молбите да ми влязат в по-

Този човек
„Милите“ съседи осмисли
дните ми
ложението, даже се изгавриха с мен. Когато
се качих един път да
ги моля да не тропат
толкова, младата г-жа
ми каза, че те не вдигат шум, а си пеели. Из-

скайпа, питат ме какъв
е този шум. И на тях
отговарям по същия
начин. Пеят!!! И за да
утвърдят височайшето си положение, почнаха да тропат и през

кара ме лъжкиня и не
знам каква още. Знаете ли, тропането им
разлюляваше полилея,
един път ми падна една картина от стената,
стъклото се счупи. Когато ми идваше някой
на гости и сядаше в
хола, след малко вдигаше поглед към тавана и питаше: Господи,
какво е това? Ами, пеят
си … не знам как да ги
назова, защото за мен
това не са хора. Когато
си говоря с някого по

нощта. Вярно, за 10-15
минути, достатъчни, за
да ти се разтупти сърцето от внезапното събуждане.
И това 3 пъти на
нощ. Скоро ще станат
7 години на този терор. Така минаха няколко години и ми откриха метастази в белите дробове. И се почна отново въртележката. Скенери, химиотерапия... Сега много
кашлям. И тук се прояви грижата на "ми-

лите" ни съседи - една сутрин намерих на
балкона празен блистер от ефизол. Подсещат ме милите, че много кашлям и сигурно
им преча да спят, да
си купя нещо за кашлицата.
Ами да ми бяха
пратили поне еднодве хапчета вместо
празни блистери. Или
да ми изпратят цианкалий поне. Така ще
се доближат до заветната им мечта да
се докопат до нашия
апартамент, за да си
направят мезонет. Това няколко пъти ни се
подхвърля уж на майтап, ама май не е.
Мъжът ми също не
е добре със здравето,
не знам докога ще изкараме така. И никой
не може и не иска да
ни помогне. Казано
ни е да се оправяме
както можем. Е, това
е положението. Възрастните в тази държава са оставени сами да се борят с „вълците”. Сигурна съм, че
много от вас ще се съгласят с мен.
ООБ от София
(пояснение за ООБ – отчаяна онкоболна)

Живея от дълги години в САЩ при децата ми.
Аз съм на 75 г. Съпругът ми почина преди 9 месеца и съм сама. Синът и дъщерята живеят отделно от мен. Идват често да ме видят, отнасят
се добре с мен, но започнах да се чувствам самотна. Един ден бях отишла до кварталния супермаркет да пазарувам. Тръгнах си с няколко
пълни плика с хранителни и други продукти. В
този момент забелязах добре изглеждащ господин на моя възраст, който ми помаха и ми каза: „Искам да ви помогна. Живея до вас, ще ви
закарам с колата”. Бях приятно изненадана. Качих се в колата му. Проведохме мил и приятен
разговор. Разказах му, че съпругът ми е починал. Той сподели, че е разведен от доста години, има трима синове и внуци, но също е сам.
Накрая ми поиска телефона. Направи ми комплимент, че ме бил забелязвал и друг път в магазина и че му харесвам. Така започна моят кон-

такт с този човек. Вече измина половин година,
виждаме се почти всеки ден, ходим на разходки, пием кафе. Преди две години се разболях
от рак. Слава богу, всичко беше в начален етап
и сега съм добре. Един ден му казах, че все пак
това заболяване е бомба със закъснител и може
да стана отново зле. Той ме погледна мило и ми
каза: „Не се бой, аз ще се грижа за теб!”
Щастлива съм, че го намерих. Този човек осмисли дните ми!
В. Н., Масачузетс, САЩ

Съпругът ми не иска да работи
Омъжена съм от много години. Млада пенсионерка съм. Съпругът ми е по-малък от мен, но
проблемът е, че не иска да работи. Вече 6 месеца е без работа. Оправдава се с различни неща: ще се оперира, ще потърси работа, ще прави ремонт, ще си оправя зъбите и т. н. От борсата приключи плащането му, което беше само
4 месеца по 200 лв. Сега нищо не получава. Аз
поемам всички разходи на дома. Когато го по-

питам защо не търси работа, той ми отговаря,
че щял да ме напусне, за да не ми тежи. Не желае да търси работа, защото не го вземали и бил
болен. Казах му да събере документи за ТЕЛК, а
той пак не се съгласява, защото струвало пари.
Не може да му се угоди. Кажете, как се живее с
такъв човек?
И. Койнакова, Пловдив

Размислите на един мъж:

Жени, при раздяла бъдете откровени
Често се случва,
когато жена прекратява сериозна връзка
по нейна вина, тя да
иска да нарани прия-

теля си възможно найдълбоко. Надява се по
този начин да помогне на мъжа да забрави любовта си към нея
по-лесно
и да продължи
напред.
Като мъж
за мен бе
доста изненадващо да
разбера колко много жени
вярват,
че по този начин
те наистина помагат на
мъжете

си да ги превъзмогнат по-лесно и бързо.
Имам познати приятелки, които подхождаха така към края на
своите връзки и винаги съм ги укорявал за
това. Но след като се
случи и на мен, реших,
че е време да напиша
нещо по въпроса. Драги жени – млади и позрели! Това изобщо не
помага, само влошава
нещата. Моята бивша
приятелка изпитвала известни съмнения
за бъдещето на нашата връзка и вместо да
обсъди нещата и да бъде откровена, тя реши
да се държи крайно отвратително с мен, докато не скъсам с нея.
Така и стана – на мен

ми писна и се разделихме. Впоследствие тя ми
призна, че наистина се
е постарала да ме нарани колкото се може
по-силно с благородната цел аз да я забравя
по-лесно.
За съжаление мога
определено да заявя –
това изобщо не помогна. Даже се възстанових по-бавно, отколкото трябваше. Ако тя беше откровена с мен, беше ми обяснила всичко и бе твърдо заявила, че ще се разделим,
също нямаше да ми бъде приятно. Тогава пак
щях да изпитвам тъга и
разочарование от провалената връзка.

Но с подхода, който
тя предприе, освен тъгата у мен се настани и
чувство на гняв, породено от дълбоката обида, която ми нанесе с
нейното държание. А
при мъжете тъгата отминава, но обидата си
остава за цял живот. И
продължава да те жегва дълго време. Затова
и дълго време се възстановявах от връзката
- защото трябваше да се
боря с гнева и яростта
в себе си. Всички мъже
ще се съгласят с мен.
Откровеността е найправилният път при
прекратяване на сериозна връзка. Да бъдеш
откровена, ще помогне

и на теб да продължиш напред. Избягването на конфронтация оставя много
неща недоизказани.
Това пречи и на теб
да си направиш правилните изводи от
връзката и да продължиш напред със
следващата. Подчертавам, че това се отнася за дълги и сериозни връзки. Ако искаш да скъсаш с гаджето си, с което сте
от месец, начинът на
раздяла не е от чак
толкова голямо значение. Но при раздяла с мъж, на когото
държиш, който държи на теб, най-правилно, дори задължително е да бъдеш
пряма и откровена.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Добруджански празници
Настъпи ли есента, хората се вдигат да
празнуват. Нареждат
тежки софри, показват
събраните плодове и
зеленчуци, които са отгледали на полето и в
градините, устройват си
тържества.
Така е по Димитровден в село Сребърна,
Силистренско, където
на Петковден е поредното издание на фестивала „гозбите на Добруджа“. Дошли са различни групи от региона да се представят с
гозбите и специфичните си носии, с характерните си песни и танци. А
ние пък сме дошли дотук да видим как работят, но и празнуват добруджанци в рамките на
пътуване, организирано от Асоциацията на
селскостопанските журналисти в България.
Този
кулинарен
празник е пределът,
сложил край на труда на полето. Добруджанци нареждат сергии, отрупани с богата
палитра от характерни
местни гозби. Всички
те участват в конкурси
по различни видове, а
специално жури оценява всяко представено
ястие. Хората на Сребърна основали празника си преди 6 години съвместно с читалище „Възраждане – 1940",
кметството на Сребърна и община Силистра.
ръководителят на
журито етнологът д-р
иван Николов обобщава накрая това, което е представено на

празника. Оценяването е не само за специфичните добруджански
храни и манджи. Видяхме много гозби, които показват възстановяване на стари тукашни рецепти. А журито се
ръководи от традицията, от потеклото и от етнографските особености. Наградите са за етно визия, за автентична манджа от региона и
за традиция. За голяма
изненада и радост деца
от село Сребърна тъкат
на стан красиво добруджанско платно, после
месят тесто за обреден

вант. Вкусът е уникален,
подходящо е към сирена
или палачинки. Както и
медът от захарна метла,
също уникален на вкус, е
много трудоемък за приготвяне.
Ако днес децата отиват в магазина и си купуват лакомства, някога не е било така. Всичко се е произвеждало
в градините, на полето
и се е приготвяло в къщи. Затова тук са характерни сладката, сиропите, гозбите като: маратурена манджа с булгур,
множество разновидности на яхнии, лучена ях-

Група за автентичен фолклор
хляб. Най-после опитваме и от най-интересното добруджанско сладко, приготвено от дини
– наречено маджун. Някога, за да го приготвят,
стопанките са си доставяли по една каруца дини и по една каруца дърва. Сокът на динята се
вари 24 часа с непрекъснато бъркане, после се
прецежда и обработва. Полученият маджун
е само 6-7 кг, но може
да се съхранява с години, не съдържа никаква
захар или друг консер-

Участнички в празника

млада добруджанка
ния със сини сливи, кирда и с още много неизброими по своята характерност и начин на приготовления добруджански ястия.
самият кмет на сребърна георги иванов е
голям кулинар, майстор
на чевермето, а преди
това е сготвил благ бабин кебап със свинско
месо и кимион. Рецептата е стара, местна, научена от много възрастна жена, тя пък я запомнила от своята баба.
Днес населението
застарява, позабравят
се традициите, никой от
младите не сее захарна метла, та да прави
от нея мед. Обработката е трудоемка - стъблото на метлата се лющи с
нож, после се обработва
на машина. Сокът се вари на бавен огън, докато
се сгъсти. Иска се много
търпение и майсторлък.
Друга характерна
манджа е маратурена
с булгур, типично ястие
за село Сребърна. Прави се от туршия от пипер
и булгур. Много характерни са лучените яхнии
със сини сливи, чорбите
от лапад и левурда. В яхнията от лапад се слагат
и мръвки от… врабчета. Беднотия е било някога въпреки плодоро-

откриване на тържеството
дието и богатството на
Добруджа.
Много са питите с
различни прибавки –
сирене, зелена плънка.
Затова е безценно да се
възстановят местните
рецепти, те да се показват на кулинарни празници, да се припомнят
забравени вкусове. Някога всяко семейство е
отглеждало бостани с
дини, пъпеши, днес са
много по-малко. И още
по-малко се наемат да правят динен маджун, казват майсторките.
Рибените чорби са най-традиционните за региона поради близостта до Дунава.
Затова почти няма
сергия, на която
да не се представя нещо, пригот-

на местното население. лика, а тя прави магияВсички се опитват да ги та, съчетана с древната
изнесат на показ - ос- българска култура – казвен с традиционната си ва етнологът д-р Никокухня и облекло и с об- лов. – Има приемствередната характерност и голямо връност на местщане към нашината празничте корени, към
но обреднатрадициите,
та система.
обредите
Види се,
и обичаиима един
те. Младиживец, нате хора се
всякъде
интересусега се обват от тях.
личат чесТе търсят и
то в народвъзпроизни носии.
веждат с гоНапример
лямо желание
кметицата на
предишното,
близкото
пресъздават
етнологът
село Шунякогашния
д-р иван николов
менци всебит на добруки понеделник се обил- джанци. Вижте децата от
ча в различна, но все село Сребърна, те умеят
характерна добруджан- вече да тъкат като своиска носия. Калина Ми- те прабаби характернихайлова притежава ко- те добруджански платлекция от на. Показват как се менад 200 си и приготвя уникалнаоблекла! та обредна добруджан„ В и ж д а - ска пита. Друга вид уните ли на- кална погача се омеси
шите ха- от жени, дошли от кварр а к т е р - тал „Долапите“ в Русе. Аз
ни тан- съм от шиковци, мини
ци – те етнографска група, доса тежки, шла от Провадия, пресеж ъ т в а р - лена в Добруджа по врески, хо- ме на руско-турските
кметът
роводни, войни, заселват се тук,
вено с риба. Местните с характерното стъпва- в Калипетрово и околсе шегуват, че най-вкус- не на земята. Като ви- ните села. И до днес са
ната рибена супа става- дите шарената престил- с особена специфика.”
Многохилядното мнола, ако се прибави мал- ка на носиятата, ще разко вода от Дунава. Ше- берете от коя област и жество се трупа да си
гуват се с нас, софиян- етническа група е. Ха- вземе от курбан-чорбици, дошли да се чудят на рактерно е жълтото оц- те, а те са от боб, с агнешуникалните вкусотии на ветяване в нея и специ- ко месо и рибена чортози изключителен кулинарен празник, където пъстротата и разнообразието на Добруджа
са навсякъде.
Хората, пристигнали
на празника от различни села и градове в Силистренска област, са до
отрупани сергии, самите те са облечени в традиционни добруджански носии. И уж са близки, от характерния Добруджански етнографски
многобройната публика
регион, но имат и своя
специфика. Малките от- фичното връзване на за- ба по избор. Благината
лики в носията се отчи- брадката. Яркото жълто ухае във въздуха, хоратат от вещото жури.
присъства задължител- та празнуват, веселят се,
Полянската етног- но, то изразява слънце- събрали и показали плорафска група, в коя- то на житна Добруджа. довете на богатата добто са много подгрупи, Всеки детайл от носията руджанска земя.
Дарина НЕНОВа
пази живите традиции носи характерна симво-
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Закърмена с
народната песен

- Ива, с какво е ангажиран вашият професионален делник?
- С много организация и ангажименти.
2018-а за мен е емблематична година, в която ще отбележа двоен юбилей: ставам на
30 години и празнувам
15 години на професионална сцена. Наистина рано стъпих на нея,
но не съжалявам за нищо. По този повод ще
издам музикален албум с моите продуценти от „Ара мюзик” и с
изключителната подкрепа на националната фолклорна телевизия Фен Фолк ТВ, ще
има и коктейл в родния ми град Перник
през декември. В личен план пък отбелязах годишнина от годежа ми с мъжа до мен Влади. Всичко това ме
прави щастлива и мотивирана!
- Пеете с лекота
хубави и весели песни, хората ви обичат
и ценят! Адмирации
за вас!
- Това съм си аз. Закърмена съм с фолклор. В семейството ми
винаги са се слушали
народни песни, а майка ми и баща ми често са си ги припявали.
Чувствам се истинска
българка, като ги изпълнявам,
и истински достоен човек, който
стои достойно в
обществото, запазвайки родовата и
националната памет. Фолклорните изпълнители се
ползват с
уважение
където и
да отидат.
Това е бил
моят стимул и се
радвам, че за всичките петнадесет години,
в които съм народна
певица, успях да за-

твърдя името си на българския музикален пазар
и сред публиката във всяко кътче в страната.
- Често пеете за любов. Има ли граници за
нея?
- За любовта няма граници! Тя е към всичко и
навсякъде, е, ако човек е
устроен да разсъждава така, разбира се. Можеш да
обичаш природата, хората, музиката, всичко... И в
този ред на мисли смятам,
че няма граници за любовта, още по-малко възрастови. Когато и където човек намери любовта, да си
я изживее на колкото и години да е.
Никога не съм проявявала алчност за любов. Когато съм усетила, че човек
е добронамерен към мен,
че иска да ми дари любов
или че ме обича, винаги
съм давала два пъти повече от себе си. Така съм устроена. Обичам да се раздавам за хората, когато са
добри към мен. Тогава изпитвам радост от живота.
- У дома какво по-често правите - пеете или
обичате тишината?
- Вкъщи почти никога
не съм забавлявала семейството си със свои песни. Пея преди концерт или
запис, когато се разпявам.
Дисциплинирана съм, когато става въпрос за работа, а моята работа е песента. Истинският ми от-

дих е мълчанието и тишината. От дете съм по сцените на цяла България, което е свързано с много му-

зика, публика и много хора около мен. Това ме зарежда безкрайно, но когато се прибера вкъщи и
особено след дълъг път от
концерт, предпочитам тишината и усамотяването.
Така събирам сили.
Иначе обожавам индийска музика за релакс.
Отпуска ме. Любимият ми
изпълнител е един невероятно талантлив пакистански изпълнител - Атиф
Аслам.
Следя
кариерата му
и всяка нова
песен,
която
пуска.
В колата си
слушам
него,
френск а т а
певица
с индийски
корени
Индила или Адел.
- Преживяхте тежка
загуба...
- Моето вътрешно усещане за света винаги е било да изливам положителна енергия и да се опитвам
да зареждам хората около
себе си с нея. По природа и по убеждение се считам за добър човек, който трябва да прави добро
и винаги да търси първо
него у хората. Може би това съм наследила от баща
ми, светла му памет, който
си отиде от този свят внезапно в съня си. Той беше
най-добрият ми приятел и
сродната ми душа. Всички го обичаха, защото беше усмихнат, работлив и
благороден човек. Винаги
гледаше да помага и да е в
услуга на хората. Болката
от загубата му ми съсипа
здравето, но я превърнах
в реактор на
творчество,
за да се спася.
Изпях песен в
негова памет,
като текстът е
писан за него
в знак на признателност и
вечна обич.
Песента е една от любимите му, казва се
„Свети Георги” по текст
на Боби Мирчев, аранжимент на Калоян Бакалов.
Благодаря на
моите продуценти Виктор и Ненчо
Касъмови, че
ми подадоха ръка в найтежкия момент от живота
ми, както и на доктор Венета и Валентин Павлови!

- Красива и талантлива перничанка сте, зодия Стрелец. Когато обаче се погледнете в огледалото, какво виждате?
- Виждам воля. Желание за движение, за търсене на нови хоризонти.
Желание за усъвършенстване и духовно, и всякак.
И две зелени очи, които
са събрали много радост
и мъка от живота...
- В кое повече инвестирате - в кариерата или в
себе си?
- Напоследък инвестирам изцяло в
кариерата си и
не купувам нищо за себе си.
Най-голямата
ми радост е,
когато съм инвестирала успешно в проект, който после се харесва
на хората. Парите в моя живот са със стойност само за кариерата и
съществуването в битов
смисъл. С пари можеш да
си купиш всичко, но не можеш да си купиш душа!
- Свободата е щастие.
Търпението - лекарство.
За вас така ли е?
- Всеки човек е свободен по свой собствен на-

Ива Давидова притежава един от найзапомнящите се и мелодични гласове. Като
млад и изключително положителен човек
има за цел чрез песните си да приобщи новото поколение към народните ритми, предлагайки съчетание от талант, енергията на
крехката си възраст и силата на българските традиции.
чин. За един свободата е
пътешестването, за друг
четенето на книга, за затворниците - животът извън килиите. Всеки разбира свободата, самотата
и търпението различно. А
лекарството за душата за
всичко според мен е да
бъдеш добър човек. Това би трябвало да е естественото ни състояние
на тази земя! Но тъй като
ежедневно се сблъскваме с всякакви нечисти хора и дела, това поражда у
нас съпротива и объркване на правилната посока.
Като магистър психолог
бих казала, че търпението би трябвало да е единственото спасение в такъв момент. Отчуждението ще е просто бягство,
но не и лекарство!
Един професор в лекциите ни по психология често повтаряше, че
всеки човек се ражда добър, но обстоятелствата го променят. Спомням си също и думите
му, че ако си човеколю-

бец, значи си голям човек. Баща ми беше голям
човек и съм му признателна за цялата мъдрост,
която ми предаде. Признателна съм и на майка ми, която ми е дала
безкрайна майчина обич
и ме е научила на воля.
Признателна съм и към
всички, с които заедно
за петнадесет години изградихме името Ива Давидова. Това са безброй
хора, които са ми помагали, учили и изграждали като човек, характер
и творец!
- Как се виждате след
20 години?
- Обичана!
- Ива, прекрасна сте!
Пожелайте, моля ви,
нещо на нашите читатели!
- Пожелавам здраве
и одухотвореност. Пожелавам успех на всеки
в неговата си битка! И с
повече добротворчество
смело напред!
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Отиде си емблемата на пазарджишкия
фолклор Методи Динков
На 19 октомври
се
разделихме с
една от фолклорните емблеми на Пазарджишкият край – Методи Динков.
Певецът оставил светла
диря с творчеството си
в Тракия. Той
ни напусна
няколко месеца, след като навърши юбилейните 80 години и беше след най-уважаваните певци от младите си последоветели. Роден е в село Синитово,
където и живя до края на дните си.
В далечната 1964 г. Методи Динков
прави първите си записи за радиото,
а една от песните му - „Планино, Стара планино“, по обработка на Коста
Колев се счита за негова паспортна
песен. Втора серия записи в националното радио създава през 1982 г.
с инструменталната група на Атанас
Вълчев, сред тях най-популярна става „Либе Петрано, Петрано“ и още
много други песни от Пазарджишко,
които той записва за първи път. През
60-те години на миналия век Методи
Динков е солист на ансамбъл „Пазарджик”, а с него в ансамбъла пее и съпругата му Стефка, която също пра-

ви записи за
радиото. Родена е в село Три
водици, община Стамболийски, и има родствена връзка
с голямата певица Надка Караджова.
Творческият им път започнал от фолклорните формации към завод „Витамина“ в Стамболийски, където работили дълги години. Ръководител на ансамбъла към завода бил Малин Стойчев, който се счита за откривател на
талантливия Методи Динков. Тогава той играел в танцовата група, ала
веднъж на тържество запял и всички
останали изненадани от гласовите му
възможности. След концерта Малин
Стойчев му заявил, че спира с танците и оттук насетне ще е певец в ансамбъла. Така се стигнало и до първото му представяне на регионалния
събор на народното творчество в Батак, където го преоткрили и музикалните редактори от радиото. Днес по
техния път върви внучката им Малинка, която е част от ансамбъл „Пазарджик“ и дори записа дуети с дядо си.
Поклон пред светлата му памет!
Николай ЧАПАНСКИ
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Голямата любов на Фидел
На 25.11. се навършват
две години от смъртта на
Фидел кастро – огнения Команданте, бащата на Кубинската революция и символа
на истинския мъж.
Красавецът Фидел привличал неудържимо жените. Висок, строен, интелигентен, ерудиран, десетилетия наред е олицетворение
на женския идеал за истински мъж.
Първата му сериозна любов е сестра на Рафаел Диас, приятел на Фидел от
младежките години. Мирта
– студентка по философия,
крехка, очарователна блондинка със зелени очи, изобщо не приличала на кубинка. Когато Фидел я вижда за
пръв път, ахва от изумление
и си казва: „Тая жена ще бъде

моя!” Негови приятели обаче
го предупреждават да не се
надява – семейството й е едно от най-богатите в Куба, а
баща й е генерал на диктатора Батиста. Фидел е упорит и
непреклонен и на 12.10.1948
г. двамата сключват граждански брак. Мирта е първата (и
за някои – единствена) официална съпруга на Фидел.
Още на следващата година
тя му ражда син - Фиделмладши – официално признатия първороден наследник на кубинския лидер. Този брак просъществува 7
години, докато в ръцете на
Мирта не попада любовна
кореспонденция между съпруга й и друга жена. Кастро
вече е обсебен сериозно от
революционните идеи, когато в полезрението му се по-

явява също представителка
на висшето общество – Наталия Ревуелта.
Нати, както я наричат умалително кубинците, е наистина звезда от най-голяма
величина. Минава за една от
най-красивите жени на столицата Хавана и в цяла Куба.
По времето, когато се запознава с Фидел, е омъжена за
хирург с 20 години по-възрастен от нея.
Когато се срещат с Кастро, двамата изпитват неотразимо привличане. И решават, че са един за друг. Нати
се захваща дори да му помага в кроежа на плановете за
смъкване на диктатурата на
Батиста, с което окончателно спечелва сърцето му.
Ревуелта е член на движението "26 юли", оглавява-

но от Фидел. Именно в нейния дом е планирана атаката
срещу казармата "Монкада",
с което се поставя началото на Кубинската революция,
довела до 60-годишното управление на братята Кастро.
Когато Фидел завършва в
затвора, от писмата на тази
двойка най-добре може да се
види тяхната любов. "Пиши
ми, не мога без твоите писма. Исках да те помоля да не
използваш пишеща машина,
а да пишеш ръчно. Обичам
живината на ръкописа, много деликатен, женствен и непогрешим." „Мила Нати! Изпращам ти нежни поздрави
от затвора. Непрекъснато си
спомням за теб и те обичам.
Получих милото ти писмо и
ще го пазя винаги до себе си.
Искам да знаеш, че с радост

ще дам живота си за твоята чест и твоето щастие”, пише Кастро през
1954 г. Това са
редки моменти от нежната страна на
революцията.
След излизанати ревуелта
нето от затвора Фидел заминава в Мек- повторно, но не за Ревуелта.
сико и моли Наталия Реву- Този негов брак и до днес не
елта да се омъжи за него и е потвърден официално от
да се премести при него, но властите.
Любимата му Нати обаче
тя отказва. След развода с
Мирта и заминаването й за- му остава вярна и никога не
едно със сина им в САЩ Фи- се омъжва повторно. Умира
дел заживява с Нати. Ражда на 3.3.2015 г. в клиника в Хаим се дъщеря, също краса- вана. Дъщеря им Алина Фервица като майка си. Въпреки нандес Ревуелта става един
всичко двамата не встъпват от големите критици на пов брак. Команданте се жени литиката на Фидел Кастро.

Какво не знаем
Ïри суõа и напукана кожа на ръцете за червилото
краСиВи на ВСяка ВЪЗраСт

Зехтин. Мастните киселини в
зехтина са отлично средство за
справяне с проблема. Високото
съдържание на мононенаситени
мазнини (около 73 г на 100 г зехтин) подпомагат хидратацията,
мекотата и еластичността на кожата. Освен това зехтинът има и
други полезни ефекти върху кожата - забавя стареенето. Малко
количество се затопля и с него се
масажират ръцете около 5 минути всеки ден.
краставици и кисело мляко.
Краставицата е един от най-известните природни овлажнители.
Хидратира кожата и помага за подобряване цвета на тена. Киселото мляко, от друга страна, има
много полезни противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които са полезни за лечение на суха и напукана кожа на
ръцете. Пасирайте една краставица и я смесете с половин чаша кисело мляко. Получената паста нанесете върху ръцете си и оставете да престои в продължение на

20-30 минути, след което изплакнете с топла вода.
Пчелен восък, непреработен
мед и зехтин. Медът има добре
изразени антимикробни, овлажняващи и антиокси-

дантни
свойства и
се смята за един от найдобрите естествени средства за суха и напукана кожа
на ръцете. Освен това съдържа
много важни за здравето на кожата минерали и витамини. Богат е
на антиоксидантни и мастни киселини, които помагат за възстановяване на загубената влага от
кожата.
Разтопете около 2 супени лъжици пчелен восък на слаб огън.
След като го отстраните от кот-

лона, добавете 2 супени лъжици
чист, непреработен мед и зехтин.
Нанесете получената смес върху
ръцете си и оставете за 10 минути, преди да ги изплакнете. Прилагайте веднъж на ден.
розова вода, лимонов сок
и мляко. Ефективността на тази смес се дължи на комбинацията от противовъзпалителните свойства на млякото с хидратиращия
ефект на розовата вода и лимоновия сок.
Редовното прилагане
на това средство може
да ви отърве от сухите и напукани ръце за
кратко време.
Добавете по 2-3 капки лимонов сок и розова вода към 4 супени лъжици мляко. Втрийте този разтвор в кожата на ръцете си
и оставете да престои за около
10-15 минути. Измийте ги с хладка вода. Правете това най-малко
два пъти на ден.

В икономиката отдавна е забелязан ефектът на
червилото – за първи път
по време на икономическата криза в САЩ 1929-1933
г., когато потреблението на
всякакви стоки се свило наполовина, а продажбите на
червила скочили до небето. Същото се случи и след
2009 г. в Европа. Какво е
обяснението: дори когато
се лишават от луксозни и
скъпи вещи, жените винаги ще отделят малка сума за по-доброто си
самочувствие.
Сигурно са
го знаели още в
древна Гърция
и Египет, където
възникват първите
червила. Всички сме
чели на какво са се подлагали жените по онова време в името на красотата – в
боичките им за устни има-

Рокля, "ушита" от светлина

алис Вандербилд с електрическата рокля

Н

аричат я „най-прочутата на Ню Йорк“.
В момента роклята
на Алис Вандербилд е в
Музея на Ню Йорк и нейната история е част от легендите на този град.
През 1883 г. в Ню Йорк
има една неоспорима
кралица на висшето общество - Каролин Астор.

Тя и нейният приближен
Уорт Макалистър определят кой влиза във висшето общество на Ню
Йорк и кой не. Двамата
съставят списък от 400
имена и не признават никого освен включените
в него. Времето обаче е
динамично и в града непрекъснато се заселват

все по-богати хора, които
търсят своето място във
висшето общество. Сред
тях е и семейство Вандербилд.
Именно през 1883 г.
Алва Вандербилд решава да извоюва заслужено място сред богатите
и известните в Ню Йорк,
като организира невиждан дотогава бал с маски. Това събитие е толкова впечатляващо по своя
мащаб, че и до днес се
смята за едно от най-големите тържества, правени някога.
В своята огромна къща на Пето авеню Алва
кани над 1200 гости, като всеки от тях получава
персонална покана, донесена от прислужник в
ливрея. Семейство Астор
не получават покана. Това е такъв шок за тях, че
мистър Астор е принуден
спешно да посети къщата
на Вандербилд. Поканата пристига в дома му на

другия ден.
Всички гости на бала носят костюми, ушити специално за целта и
наподобяващи до найдребна подробност съответната епоха. Аксесоарите са от истински скъпоценни камъни.
Според сегашни изчисления балът е струвал
между три и шест милиона долара. И на фона
на цялото това великолепие една рокля произвежда фурор сред гостите и тълпата, събрана да
зяпа отпред (и удържана
с полиция). Това е роклята „Електрическа светлина“, носена от снахата на домакинята – Алис
Вандербилд. Тя наистина
светела!
Изработена е от модна
къща „Чарлз Уорт“ в Париж, в нея са зашити жици и малки електроди, които светят благодарение
на скрити батерии. Алис
Вандербилд дори носи и

електрическа факла, която също свети с батерии
и досущ прилича на тази
на Статуята на свободата.
Роклята й е от тафта, украсена с истински диаманти, отразяващи светлината. В онази далечна викторианска епоха електричеството изобщо не
било така широко разпространено, все още дори не всички улици били
осветени, така че тоалетът на Алис определено
е колкото интересен, толкова и новаторски. Нейният съпруг Корнелиус
Вандербилд, брат на домакина, се явил в костюм
на Луи ХVІ, но такива имало още доста.
Балът бил огромен успех и трайно поставил
фамилията Вандербилд
в списъка на нюйоркската аристокрация. От роклите на бала обаче запомнили само една – тази на
Алис Вандербилд, цялата
от светлина.

ло стрити тухли, глина, железен оксид. Андалуският
лекар Абу Ал-Касим Ал-Захрави измислил как да направи червилото по-твърдо, така че да се носи в кутийка.
През цялото Средновековие църквата забранявала жените да се гримират.
Кралица Елизабет І въвела
за кратко модата на червеното червило, но след нея
то пак било
забране-

но.
Е д в а
през 1903 г. на световното изложение в Амстердам
червилото било реабилитирано. Една от първите му
страстни почитателки била
Сара Бернар. Червилото за
масова употреба измислила Хелена Рубинщайн – то
струвало само 2 долара и
го носели всички – от холивудските диви до обикновените жени по улиците. Още едно познато име –
Lancome – именно техният
основател Арман Птижан
през 1935 година представил първото червило, което едновременно хидратира и ухае приятно – на рози.
1947 г. е рождена за
трайното червило „за целуване“ - Le Rouge Baiser. Това
наистина променя навиците на жените и именно оттогава то става не само част
от вечерния грим, а и найпопулярното дневно средство за разкрасяване. Едва
преди две десетилетия към
червилата се добавят SPF
фактор и натурални съставки. И всичко това ни води
до днешния ден – колкото жени, толкова червила.
Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА
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Êиñелî зеле, или òрадицияòа ïîâеляâа...

×îрáа ñúñ заïрúæêа
Продукти: 1 малка глава кисело зеле, 1 глава лук, 6 с. л.
олио, 1 дафинов лист,
5-6 зърна черен пипер,
1 с. л. брашно

Приготвяне: Зелката се потапя за няколко минути в студена вода, изстисква се
и се нарязва на тънки

лентички. В тенджера с
2 с. л. олио се запържва нарязаният на ситно
лук. Когато стане прозрачен, се долива още
2 с. л. олио и се слага нарязаното зеле. Задушава се 5 минути под похлупак, после
се налива 1 л
гореща вода
и се добавят
дафиновият
лист и черният пипер. Вари се на умерен огън, докато омекне.
Добавя се запръжка, приготвена от предварително препеченото на
сух тиган брашно, размито с 1 к. ч. хладка вода и 2 с. л. олио.

Зимнината е невъзможна без присъствието на киселото зеле. освен консумацията му в суров вид с него се приготвят много от традиционните зимни български ястия. рецепти с кисело
зеле се срещат и в много европейски кухни. незаменимо е за хора на диета поради ниската си
калоричност. Полезно е и заради съдържанието
на витамините A, B, C, K, както и богатството на микроелементи и минерали. морската
сол, която се използва, действа положително
върху организма. Саламурата, която се получава заедно с него, е добър приятел след тежка
нощ – тя е естествено и ефикасно лекарство
срещу махмурлук. но саламурата има нищожни
лечебни качества в сравнение със самото зеле.
Подходящо е при възпаление на стомаха и червата, има имуностимулиращи свойства, предпазва от рак.
единственият недостатък е високата му соленост. Затова хора, които имат склонност или
страдат от бъбречнокаменна болест или високо кръвно налягане, трябва да го консумират
умерено.

Продукти: ½ глава кисело зеле, 5 с. л.
олио, 2 стръка праз,
1 с. л.
брашн о ,
червен
п и пер,
2 - 3
картофа, 2 с. л.
ориз, чубрица, 2 ч. л. зелев сок
Приготвяне: Киселата зелка се нарязва на ситно, залива се
с 6-7 чаши вода и се
слага да ври, докато

омекне. В олиото се
запържва наситненият праз, прибавя
се брашното да се запържи, оцветява се
с червен
пипер и
запръжката се
изсипва
при зелето.
Прибавят се
картофите, нарязани на кубчета, оризът, стръкче чубрица, зелева чорба и се
оставя да се довари.
Поднася се зимната
зелева чорба студена.

Êаïуñòняê ïî мîñêîâñêи
Продукти: 300 г пушено месо, 1 връзка корени за супа, 150
г гъби, ½ зелка, 2 глави лук, 100 г
сланина, 2 с. л. олио, 1 с. л. брашно, 1 с. л. зелев сок, 1,5 л костен
бульон, 1 щипка ким, ½ ч. л. сол
Приготвяне: Месото и гъбите
се нарязват на дребно и се сваряват в половината бульон. Добавят се нарязаните корени за

супа и предварително
нарязаното и задушено в собствен сок зеле.
Сланината и лукът
се нарязват и се овалват в брашното, запържват се в загрятата мазнина и се заливат с останалия бульон. Добавя се ким и
зелев сок и всичко се събира в

един съд. Вари се до сгъстяване и при сервиране супата се
поръсва с накълцан магданоз.

с áулгур

Ðуñêа ñуïа „Ø÷и”
Продукти: 500 г свинско месо, половин килограм кисело зеле, 200 г корени от магданоз, целина и морков, 1
глава лук, 2 с. л. масло, 200 г домати
Приготвяне: Месото се слага да
се свари на умерен огън. След час и
половина-два се отделя в купа, а бульонът се прецежда. С него се заливат предварително запечените с двете лъжици олио в тиган корени и лук,
нарязан на ситно. Добавя се месото
и нарязаното на ситно зеле и се вари
още 30-40 минути. 5-10 минути преди да се махне от котлона готовата супа, се добавят доматите, черен пипер,
дафинов лист и сол.
Супата "Шчи" може да бъде при-

Çимна ÷îрáа

готвена и с картофи и пресни домати плюс
посочените вече продукти. В този случай
обелените и нарязани картофи се слагат
10-15 минути след като се сложи зелето, а
доматите се добавят накрая с подправките.

Ïî дîáрудæанñêи ñ меñî и надени÷êи
Продукти: 1200
г кисело зеле (около една зелка), 300
г месо, по-мазно, 4
сурови наденички,
300 г ориз, 1 червена суха чушка +
червен млян пипер,
олио, черен пипер
Приготвяне: Фурната се загрява на
220о. Месото се нарязва на малки парчета и се запържва
до пълна готовност. Зелето се нарязва и се задушава в
мазнината също до пълна готовност, защото оризът във
фурната става бързо. Към задушеното зеле се добавят
месото, черен, червен пипер и наситнената суха чушка.
В тавичка се слага половината от готовото зеле, отгоре
се посипва с измития ориз, а после се слага втори пласт
зеле, като идеята е да покрие добре ориза, за да не изсъхва. Добавят се около две ч. ч. и половина гореща вода. Ако има нужда, по време на печенето се сипва още.
Наденичките се нареждат отгоре и ястието се пече до
готовност на ориза.

Продукти: 1 глава кисело зеле,
2 глави лук, 2 моркова, 2 ч. ч. булгур, 5 скилидки чесън, 1 ч. л. сол, 1
ч. л. черен пипер, 1 с. л. джоджен,
70 мл олио, 2 с. л. доматено пюре
Приготвяне: В
дълбок съд върху
котлона се загрява
олиото, след което се добавя ситно
нарязаният лук и
леко се запържва.
Към него се прибавят последователно
нарязаните на ситно моркови и чесън,
а след това - предварително изми-

тото и нарязано на дребно зеле,
доматеното пюре. Всичко се задушава. Сипва се добре измитият
булгур и ястието се овкусява със
солта и черния пипер. Накрая се добавя джоджен и се долива вода. След като заври, се намалява силата на огъня,
като ястието се оставя да къкри около
15 минути. След това
се маха от котлона и
се изсипва в тавичка,
в която се пече в загрята на 200о фурна
около 30 минути.

сарми ñ ïраз и гúáи
Продукти: 7 средни зелеви листа, 6-7 червени чушки,
1,5 к. ч. ориз (около 150 г),
4-5 средни гъби, 2 стръка праз
(около 30 см всеки) + праз за
декорация, джоджен, чубрица, черен пипер, мазнина и
сол
Приготвяне:
Празът се разрязва на половинки, после
на четвъртинки и се
нарязва на
ситно. Гъбите също
се наситняват и се запържват в мазнината. Котлонът
се намалява и след като
поомекнат, се добавя изчистеният и накиснат за 10 минути ориз. Фурната се включва на 200о.
Когато оризът попие маз-

нината и стане леко прозрачен, се налива гореща вода,
един пръст над нивото на сместа в тигана. Добавят се сухите подправки и черният пипер, посолява се, разбърква се и се за-

хлупва.
Количеството на солта зависи и от солеността на зеле-

то. Оризът ври на лек огън,
колкото да набъбне, но не
да се свари напълно, а да се
усеща твърдата сърцевина на
зрънцето.
Междувременно се подготвят чушките и зелевите
листа. След като котлонът поизстине, а фурната се сгорещи, сармите се завиват като
пакетче, пиперките се пълнят и подпират в стената
на тавата, да не се изсипят.
Нареждат се в тавата и ако има останала
плънка, се изсипва между пиперките и сармите.
Сипва се топла вода до средата.
Тавата се завива с алуминиево фолио и ястието се пече 20 минути. После фолиото
се маха и се допича още 20
минути.
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Северозападът – беден, но духовно богат

От стр. 1
щината Александър ГеЗаличават се име- расимов.
на на герои. Неприят- Плащаме разходино впечатление прави те за помещението на
нескопосано белосани- клуб „Надежда“, даваме
ят текст в подножието две минимални заплати
на монумента „Септем- за отговорник за бюфета
врийци“. Ако представител на бъдните поколения не направи
логична връзка между градската библиотека, носеща името на
Гео Милев, с гениалната поема „Септември“,
заплатена с живота му,
едва ли ще се досети,
че този град е столицата на първото антифашистко въстание на
планетата и въпросният паметник, тържествено открит на 23 сеп- Александър Герасимов
тември 1963 г., е възди- и хигиенистка, откликвагнат на мястото, от което ме на проявите, ангажито е обявено.
раме се с транспорт, но
Подобен увод не е сами разбирате, че няма
най-подходящото нача- как да се сравняваме с
ло за срещата с пенси- Бургас например – катеонери от „Северозапад- горичен е той.
налия край“, както в гоДа, субсидирането
дините на „демократич- на пенсионерските клуния“ преход определят бове, отразено след натова прекрасно кътче на шия рейд край морето и
родината. Но не можем срещата с Димитър Нида изневерим на жур- колов, може да е мечта за
налистическата си същ- доста управленци и пенност да вникваме в де- сионери.
тайлите и професионал- Доволни сме – доната ангажираност да от- бавя г-н Герасимов, – че
стояваме приемственос- председателката Савка
тта, тъй като без минало е изключително инициняма бъдеще.
ативна и често със собстДоста неща знаехме за вени средства на членоклуб „Надежда“, готвей- вете или измолени от
ки се за посещението. спонсори прави живота
Началото му е поставено през 1966 г. През 2012
г. се регистрира в съда
като Сдружение на пенсионерите. Подозираме,
че причината е стремежът на нароилите се столични „централни ръководства“ да командват и
търсят финансови отчисления.
- Годишният членски
внос е 3 лв., за кое понапред? – докато вървим към общината, казва симпатичната предсе- на своите хора пълнодателка на управителния ценен. Екскурзии, учассъвет Савка Недялко- тия във фестивали и конва, избрана през 2015 г. церти, завоювани отлии вдъхнала нов живот с чия. Гордеем се с постидинамичния си харак- женията им. Те са докатер, неуморната инициа- зателство, че успехите са
тивност и лично участие плод на умело ръководв мероприятията. – Раз- ство и северняшкия буполагаме с добра база и ден характер на нашенталантливи кадри. Раз- ци, които умеят от нищо
читаме
на подкрепата
на кмета
Златко
Живков
и на секретаря
Мариус
Конов.
Наясно
Ангел Колов
сме, че Ваня Атанасова
тяхното желание не съв- да правят нещо.
пада с възможностите на
Преди да пристъпим
местния бюджет…
към същинската среща
В същата посока тръг- с клубния актив, попина общуването с дирек- тахме Савка Недялкова
тора на дирекция „Хума- за социалната дейност
нитарни дейности“ в об- на сдружението. С кул-

турно-развлекателната,
певческата и прочее се
запознахме от десетките грамоти, купи, награди, медали и други символи на успеха.
- Организирахме подписка за преизчисляване
на всички пенсии, като за
основа се взема средният осигурителен доход
за 2017 г. – споделя председателката. – Заедно с
Клуба на учителите чрез
инициативните комитети придвижихме нещата към висшите инстанции. Връчихме копия от
подписите на народен
представител от нашия
район. За жалост получи се известно отстъпление. Отпадна условието
за база на увеличението.
А това е важен
елемент. Нашият клуб отстоява първоначалното си
искане. Положена е и основа за обединение на пенсионерите от Северозапада. Идеята е в своето
начало, но има
бъдеще. Обединени, ще постигаме позначими резултати при
защита социалните права на пенсионерите.
Удобен е моментът
да се поинтересуваме
как се възприема редакционната инициати-

ва за формирането на
централно ръководство
от представителите на
различните движения,
съюзи и клубове, което
да представлява пенсионерството пред държавата и оформя стратегическите задачи. Получихме емоционално
одобрение, потвърдено
впоследствие и от
актива.
В препълнената зала се оказахме сред нови
приятели, съмишленици, готови да
вървим заедно в
устояване правото на възрастните хора за достоен
живот. Както каза
Ангел Колов, акордеонист на певческата група: „Много дълго чакаме
нещо добро да се случи,
а хората си отиват. За
нас, пенсионерите, твърде бавно идват добрини-

те, а нямаме време да чакаме.“
Присъстващите бяха
нетърпеливи да споделят с нас свои тревоги и
надежди. Мили, сърдечни, топли хора, обединени от желанието да изпълват времето си със
смислени, съдържателни и весели занимания.
Усещахме и благодарност, че сме техни гости,
и надежда за промяна.
Мито Вълчев, председател на пенсионерския клуб „Стовци“ в село Смоляновци, бе откровен в тревогите си за
състоянието на нещата.
- Имаме три клуба, два
от които с по 30 членове
– казва той. – Привилегирован обаче е клубът
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кмета Валери Петров.
Той е отзивчив според възможностите си. Помощ оказва и кметът
на Берковица Милчо Доцов.
Горди са с
певческата
група, която съществува 15 години
и
„Пенсионери“ е нашият
има бронзов медал от изявата апостол, който иска да
си в Перник. Странно- ни събуди и да се бори
то в случая е, че учас- за правата ни. Тя предтниците в нея сами пла- лага депутатите един
щат превоза си и имат месец да живеят с доголяма меч- ход 300 лв. Може би тота – някой гава ще разберат пенда купи маси сионерите. Сладкодуми столове за ната госпожа заяви, че
салона, в кой- в клуба има много дуто провеждат ховни хора, развиващи
мероприяти- богата дейност. А фолята. Пред из- клорната им група се е
бори все им завърнала с най-голяобещават, а мата награда от фестислед това ня- вала в село Реселец, но
Маргарита Лозанова ма пари. Ето, за съжаление се е насъс Савка Недялкова и сега за Де- ложило да отидат доня на диабе- там със собствените си
„Младен Младенов“, или тика очакват гости и ще коли. В групата участва
както го наричат, „кмет- ги посрещнат прави. Хо- и Анастасия Христова,
ският клуб“. Уж е пенси- рата от този клуб се въл- изпълнителка, със своя
онерски, но в него има нуват от здравеопазва- автентична странджандоста млади хора и един- нето, което според тях ска носия, завещана от
майка й.
ствено той се ползва с не е за, а против тях.
Клубът се гордее с
Борис Младенов от
подкрепата на кметството. Пенсионерите от ос- Монтана попита защо ис- участничката в групата
таналите два клуба иска- кат да лишат бедните хо- за стари градски песни
ме да се обединим, но е ра от автомобилите им, Тереза Лилова, солистналожен лимит. Не мо- увеличавайки „Граждан- ка в операта, почетен
жело повече от 60 ду- ска отговорност“, и съ- гражданин на Монтана,
ши да членуват на едно сипват дребните стопан- и със своите шахматимясто. Усеща се намере- ства, унищожавайки жи- сти и табладжии, спечелили много награди от
ние от страна на кмет- вотните им.
Дина Ранчева, дълго- турнири.
ския наставник Пламен
Дължим извинения
Илчев да закрие други- годишен член на пенсите два клуба, които и без онерското дружество, на любезните домакитова трудно се справят. категорично застава зад ни, че не изреждаме
дългия списък от
Клуб „Ваньо Таучастия на фолнев“ плаща наклорната група
ем за помеще„Българки и солинието, а клуб
сти“ и тази за ста„Стовци“ няма
ри градски песни
такова. Създаи шлагери „Ехо от
дохме певченосталгия“ и поска група, но е
лучените отлиневъзможно да
чия. Те са толкорепетираме…
ва много, че няма
- Доста неда стигне цялата
редности тре- Мито Вълчев и Иванка Найденова
страница. Надявожат хората
от това село – към со- идеята за обединение и ваме се новите автори,
циалния патронаж са изрази своята тревога за привлечени за сътрудвключени и неотгова- бъдещите пенсионери, ници на вестника, в бърящи на условията. Съ- тъй като хората над 55 г. деще да запълват тази
празнина. Ще очакваме
щото важи и за енер- трудно намират работа.
гийните помощи. ДруВаня
Атанасова, Ваня Атанасова, Анегата голяма болка на учителка с пенсия 191 лия Атанасова и Иванка Цветкова да се отнеМито Вълчев е безоб- лв., сподели:
разното изсичане на го- Трябва да воюва- сат сериозно към поерата край селото, как- ме за себе си! Вестник тия ангажимент.
то и забраната на кмеРазделяме се с пенсионерите от Монтана с чувта да се провежда тра- ството, че обеднелият не по тяхна вина край е дудиционното надпяване ховно богат с прекрасните си хора. И с увереноств читалището. Търсили та, че вестник „Пенсионери“ намери искрени нови
са подкрепа и от кмета приятели, които ще го обогатяват, споделяйки опна Монтана, но не срещ- ит в организирането на полезни и приятни иницианали разбиране…
тиви и мероприятия напук на недоимъка, обезлюдяИванка Найденова, ването и другите несгоди, споходили ни от неспрапредседател на клуб ведливия към нашето поколение преход.
„Диабетика“ в село БоПетьо ДАФИНКИЧЕВ,
ровци, е благодарна на
Маргарита ЛОЗАНОВА, Соня ВЪЛКОВА
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Трибуна

Трибуна

У

ж протестът е един
и същи, а телевизиите създават впечатление, че отразяват
различни събития. Една
представя митинга като
мащабна проява, събрала хиляди пред МС. Това
са гражданите на България, категорична е тя. Те
са в правото си да искат
оставката на вицепремиера Валери Симеонов, позволил си да квалифицира протестиращите майки
на деца с увреждания като "група кресливи жени",
"без грам майчинско чувство", манипулиращи обществото със своите "уж
болни деца".
Друга телевизия използва предимно едри планове, показва не
множеството, а най-много трима-четирима в кадър, за да онагледи течащия по екрана надпис, че
пет майки клатят властта
на гърба на децата. Репортерката е извънредно
притеснена, че към справедливите може би - така и не стана ясно - иска-

ния се присламчват политици и цялата й риторика
се върти около нежеланото от медията й яхване на
протеста от партии.
Митингуващите обаче
са толкова обезсърчени
от проточилите се действия на властта по въпроса, че вече им е безразлично дали и коя политическа формация ще им
помогне. Също както на
болния му е все едно коя
аптека ще прибере парите му, стига лекарството
да го вдигне на крака. Задачата на момичето с микрофона обаче не е да им
влезе в положението, а да
излезе на глава с тях в спора за оставката. И вместо
да пита хората за мотивите им, се втурва да ги
обезкуражава и дори да
ги упреква, да им внушава, че няма смисъл, да ги
подтиква да си ходят. И
как иначе, след като медията, за която хвърля
тези грозни усилия, стигна дотам да търси семантични опори за оправдаване на грубияна. "Уж" би-

Кой се страхува от Иван Вазов?
Днес все повече българи осъзнават какво сме
изгубили и какво още ще
изгубим, отказвайки се
от националното си съзнание и държава. В малко по-голяма степен го
осъзнава и интелигенцията. Защото пораженията от денационализацията са тежки и необратими.
Трябва да се признае,
че стратезите неолиберали на денационализацията действат агресивно и последователно, но
умно и без да насилват
личното и общественото
мнение. Смисълът на тяхната пропаганда е, че условието за богат и охолен живот е новият цивилизационен избор, европейската интеграция,
глобализацията и пълното възприемане на т. нар.
европейски ценности. За
да успеят в своите намерения, те посягат на образованието и културата,
медиите и изобщо на публичното говорене. Неграмотността отваря широко вратите за тази пропаганда, а самата пропаганда не се подлага на абсолютно никакво съмнение
и подозрение.
Подчинената на неолиберализма държава принизи образованието, превръщайки всичките му степени в пазарни площадки за „образователни услуги”. Тя извади от същността и смисъ-

ла му възпитанието, морала, нравствените ценности, културата, знанието, грамотността дори.
Училището отчужди младите хора от националните ценности и уважението и почитта към националните герои и строителите на българската
национална държава и
култура. Упорито и последователно се внушава
на обществото, че днешните млади не разбирали езика на Вазов, Любен Каравелов, Ботев; че
са им чужди писателите,
чиято биография е свързана с борбите за национално освобождение и
социална справедливост.
Не ги разбирали, защото
езикът им бил остарял, от
друго време, а сега се говори по друг начин.
Ала държавата на неолиберализма настройва учениците срещу тези автори съвсем не заради езика на творбите
им, а заради начина им
на мислене, заради ценностите, които утвърждават, както и заради тяхната любов към отечеството и готовността им да се
жертват за неговата свобода и чест. Такива добродетели днес не са необходими на неолибералите и постмодернистите. И на държавата, която
се управлява от тях.
Да не разбираш Иван
Вазов, не е обикновен по-
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Любовта към Борисов
ражда цинизъм

Обръщение...

От стр. 1
Европейският път спомогна за тяхното налагане.
29 години по-късно основите на българската демокрация са критично застрашени. Свободата на
словото е спомен от миналото. Четвъртата власт
абдикира от ролята си на коректив. Рухнаха професионалните стандарти в медиите, а с тях и доверието на гражданите в поднасяната информация.
Пропагандата задушава плурализма. Свободомислието се наказва. Възродиха се познатите механизми на партията-държава. Демократичните институции атрофират. Решенията се вземат на тъмно,
често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавното управление и го
правят арогантно, без страх от санкция. Законите
се пишат все по-често в интерес на бизнес кръгове и лобита, а не на гражданите.
Това пролича и с гласуването на новия данък
върху старите автомобили, който засяга огромното мнозинство от хората. Уважаеми депутати, българите притежават стари автомобили не защото са
безотговорни към природата, а защото не могат
да си позволят нови. Бедността на българите не е
грях, за да я облагате с данък.
Демографският срив и емиграцията са комплексна оценка за моралната и социалната криза в обществото. Тя не може да бъде скрита зад скромните проценти на растежа. Кризата налага радикално преосмисляне, възвръщане към демократичните принципи и закона и политика, ориентирана към човека.
Преди 29 години демократичните промени започнаха със смяна на върха. Днес демократичните свободи се нуждаят от широка гражданска подкрепа. Това изисква характер и усилие. Всеки ден,
от всеки човек. Загубата на демократичните завоевания връща историческия часовник на България
назад. Убеден съм, че заедно няма да го допуснем.
Българският народ съзнава, че може да сбъдне
своя огромен потенциал само в свободна и демократична държава. Корупцията и беззаконието траят толкова, колкото трае общественото търпение
и безучастност. Но всяка порочна система е исторически обречена. Вярвам, че заедно ще защитим
своите граждански и социални права и ще изведем България на пътя на закона и благоденствието.
Благодаря Ви за вниманието!
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коленчески проблем, нито конфликт между поколенията, още по-малко проблем от развитието на езика. Това е огромна национална и социална драма, знак за духовна разруха и смърт на нацията. Не демографската
криза е големият проблем за България днес, а
пълното отчуждаване на
младите (а и на възрастните също) от Иван Вазов
и класиците от ХІХ и ХХ
век, от българския дух,
съзнание, ум, език. Очевидно е, че вече живеем
в друга държава, където
духовната мизерия е станала по-страшна от материалната. Сега дори словото не е утеха за многострадалния българин.
Какъв е смисълът тогава да се увеличива раждаемостта, когато тя ще
произвежда само физическа плът и работна ръка, а не национално съзнание? С плът и работна
ръка ли ще преодолеем
демографската криза?
Бог ще съди тези, които участваха или съучастваха в погрома над
българската национална
душа. Но той ще съди и
всички нас, които пасивно наблюдавахме отблизо или отдалеч този погром. Българските писатели, които тръбят, че са
наследници на Иван Вазов, позволиха на неграмотните и злонамерени-

те да опростачат езика,
мисленето, поведението
на нацията. И още не осъзнават какво се е случило. Не осъзнават, защото
не се замислят за своята отговорност, вярвайки, че войната срещу нацията, духа и културата е

война срещу някои други,
а не срещу тях. Как обаче
наричаш себе си български писател, а нехаеш за
езика, сам го разваляш и
омърсяваш; когато мълчиш, защото „какъв смисъл има да говориш, когато никой не те чува”;
или си зает единствено
със себе си и своя мизерен бит, с премиерката на
нова книга, литературно
четене или ще драсне ли
някой два-три реда за тебе и твоите опуси, та белким те запишат в пантеона на „безсмъртните”. Това ли е българският писател, чийто съюз е основан от Иван Вазов? Такава

ло антитеза и се отнасяло
към лицемерието на майките, а не към децата. От
което се прави изводът,
че протестът е деградирал до езиково-морално
дребнотемие.
Множеството гледни
точки са присъщи на плуралистичното общество.
Но в този и в много други
случаи са не просто продукт на макар и зле функциониращата демокрация. Любовна е историята. Както признава един
от най-посещаваните сайтове, битката в медиите и
в бизнеса е за сърцето на
Борисов. Защото от шанса
да се извоюва местенце в
него зависи всичко. Неслучайно работодателите
застанаха плътно зад правителството. И не с голи
ръце, а със заплахата, че
ще изкарат срещу майките 20 хиляди свои подчинени. С което надминаха
по цинизъм дори вицепремиера. Сигурно и на
собствените си майки биха посегнали, и то с лекотата, с която загърбиха заветите на бащите си, за да
не изтърват премиерското благоволение.
Но където има любов,
има и ревност, завист и
злоба, коварство и омраза. В най-мечтаното сърце няма място за всички,
но обидното е, че няма и
справедливост. Може да

хвалиш Борисов 24х7, да
се бориш за вниманието
му с неудобни за гръбнака си пози, а той да кредитира с доверие други
медии. И то онези, които не крият презрението
си, измислят му прякори
и го вкарват в скандали.
Те се къпят в любовта му,
властта над тях трепери,
с перце ги гали, признава
за меродавни само техните разследвания, подкрепя ги с институционална
реакция, негодуват пренебрегнатите.
Тази черна неблагодарност ще бъде жестоко низвергната, но едва когато властта се изплъзне от ръцете на Борисов. Дотогава държавно фаворизираната част
от бизнеса все така твърдо ще подкрепя правителството. Медиите няма
да се обединят, и то дори
в кристално ясни случаи
като този с вицепремиерската арогантност.
Взаимните им нападки
ще водят до тежки различия в представянето
на събитията, а това ще е
плурализъм само според
лицемерите и наивните.
Които не си дават сметка,
че борбата за сърцето на
Борисов неизбежно ражда цинизъм. Защото е не
състезание на чувства, а
битка за пари.

ли е неговата длъжност и
мисия? Рухва държавата,
изчезва нацията, езикът
се опошлява и загива, а
ние си хленчим, че не ни
забелязват и никой не ни
дава пари.
Срещу неолиберализма и постмодернизма
няма друго по-могъщо
и ефикасно оръжие от
Иван Вазов! Неолибералите и постмодернисти-

се покажат техният смисъл и историческо значение, необходимостта
да бъдат продължавани
и развивани в тези тежки времена. Националният ум и българските
писатели са длъжни да
разобличават постоянно
ежедневната вече практика на постмодернистите да очернят българското и насаждат т. нар. европейски ценности. Ново
съзнание за отговорност
е нужно днес у българския писател и у българската интелигенция. Те са
длъжни да поемат високата си отговорност и да
се посветят на спасението на България. Наивно
е да смятаме, че спасяването на нацията, националното съзнание, националната култура и държава ще стане с политически средства или от
политиците и управниците. Трябва ни национално
свестяване и осъзнаване
на състоянието, в което
се намираме.
Вече просто няма време за чакане и страх. Българският писател има да
избира между високата си длъжност да бъде
съвест на нацията или
да продължи с позорно
мълчание да умира от
страх. И да потъне заедно с отечеството в небитието.
И този избор той трябва да го направи сам!
Панко АНЧЕВ,
писател

те знаят това, страхуват
се от него и панически го
ненавиждат. Защото великият национален поет
е певец на родината, на
нейната природа, човека,
историята, героизма. А те
това искат да омаловажат
и поругаят. Вазов разкрива техните коварни замисли, разобличава ги и ги
осъжда на забрава с цялото си творчество и житейско поведение.
Другото надеждно
оръжие срещу отродителите е работата на ума
за реабилитиране на българските традиции, като

Иво АТАНАСОВ

Страницата подготви Цветан Илиев
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Най-гледаните
Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

16.XI. - 22.XI.2018 г.
ПЕТЪК, 16 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Космически кораб “Догстар” 2
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
БНТ 2
ПЕТЪК, 16 ноември
Семеен бизнес
10 000 крачки
Култура.БГ
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приключенията на Чоко
и жабока Боко
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Автопортрет с маска
/110 г. от рождението на
художника Вера Недкова/
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 По-сладката страна на
живота
20:50 Шифт
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:05 Днес и утре
23:35 Разделителна линия
1:25 Музика, музика...
1:55 В близък план
2:25 Знаете ли, че...
2:35 По-сладката страна на
6:05
6:25
6:30
7:30

БНТ 4
ПЕТЪК, 16 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Менталност
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Кмет на годината 2018
22:30 В близък план
23:00 България от край до
край 7
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Открито с Валя Ахчиева
2:10 Време за губене
2:40 Менталност
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

20:00 По света и у нас
21:00 Студио “Футбол”
21:45 Футбол: Кипър - България, среща от турнира на
УЕФА “Лига на нациите”
23:35 Студио “Футбол”
0:10 Обзор “Лига на нациите”
0:40 Черен полумесец
2:20 Култура.БГ
3:20 100% будни
4:25 Туристически маршрути
4:50 Днес и утре
5:15 Още от деня
СЪБОТА, 17 ноември
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковци
6:55 Инуяша
7:20 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
живота
4:00 Откакто свят светува
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
СЪБОТА, 17 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Сребристият жребец
7:25 Сид – дете на науката
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Япония днес: Красотата
на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:15 Златни ръце
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Срещу течението: Тутраканските рибари
15:20 Битките за Европа: “Сливница: Капитаните печелят срещу Генералите“
16:00 Прима Примавера
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Поздрави от брега
22:25 Олтарите на България
22:35 По света и у нас
22:50 Туристически маршрути
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Америка днес
СЪБОТА, 17 ноември
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Открито с Валя Ахчиева
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 140 години Сухопътни
войски
10:00 Рецепта за култура
10:55 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Васко да Гама от село
Рупча: „Августина”
14:25 Властелини на облаците
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Лов на дребни хищници
22:20 Offlines & Шопен на струните на триото
23:15 Часът на зрителите
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 7
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15:00 Том Сойер и Хъкълбери
Фин
16:30 Частните музеи в Чехия:
Музей на дрезините
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край 7
18:00 Извън играта
18:45 Планетата Земя 2: Пустини
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Екатерина Александрийска
22:35 По света и у нас
22:50 Студио “Х”: Мегре в Монмартър
0:20 Шерибейби
1:55 Планетата Земя 2: Пустини
2:55 Черен полумесец
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 18 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковци
6:55 Инуяша
7:20 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 Софийските адвокати: 120
години заедно
13:40 Скритият език на парите:
Първите монети на кралете от Севера
14:00 Библиотеката
15:00 Отвъд морето
16:55 Частните музеи в Чехия:
Музей на старите превоз-

ни средства
17:10 Франк Синатра: Мъжът и
неговата музика
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Послания от мрака
23:15 По света и у нас
23:30 Роден
1:30 Студио “Х”: Мегре в Монмартър
3:00 Екатерина Александрийска
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 19 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!

20:00
20:45
21:00
21:45

1:20 Поздрави от брега
3:15 Пирин Бояджиев – неизвестни страници
3:45 Време за губене
4:15 Туристически маршрути
4:45 Рецепта за култура
5:45 Домът на вярата

4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

1:35
2:25
2:35
3:05
3:35
4:05

НЕДЕЛЯ, 18 ноември
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сид – дете на науката
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018
14:10 Добър ден с БНТ 2
15:10 Срещи на първия ред
15:45 “Господин Никой”
17:30 На опера с БНТ 2: “Отело”
от Джузепе Верди
18:00 Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл – Рилски
спортист
20:00 Етнофокус
21:00 Тутраканските рибари
21:20 Класика, танго, джаз
22:40 Днес и утре
23:15 По света и у нас
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 Пътешествия
1:00 Музика, музика...
1:30 Световно наследство
1:50 Америка днес
2:50 Репетиция
3:20 Япония днес: Красотата
на природата
3:35 Северът

ПОНЕДЕЛНИК, 19 ноември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Северозападни пространства
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Олтарите на България
11:40 Срещу течението: Тутраканските рибари
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 Варненско лято 2018
0:40 Натисни F1
0:55 Златни ръце
1:05 Знание.БГ

НЕДЕЛЯ, 18 ноември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Васко да Гама от село
Рупча: „Фаталният бас”
14:20 5 минути София
14:30 България от край до
край 7
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Лабиринти на любовта
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Отело”
от Джузепе Верди
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика
3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:50 Златни ръце

ПОНЕДЕЛНИК, 19 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Европейски маршрути
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Димитър Шишманов: За
размишление
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 България от край до
край 7
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2

По света и у нас
Спортни новини
Студио “Футбол”
Футбол: България - Словения, среща от турнира
на УЕФА “Лига на нациите”
23:35 Студио “Футбол”
0:10 Обзор “Лига на нациите”
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Послания от мрака
4:40 Днес и утре
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 20 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Дълбоката държава

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

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

ВТОРНИК, 20 ноември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Мъдростта на природата
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Сестри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Убиец на шанса
1:05 Натисни F1
1:20 Знание.БГ

СРЯДА, 21 ноември
6:05 Семеен бизнес
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Магията на една песен
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Отело”
от Джузепе Верди
14:00 60 минути за култура
14:55 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Семеен бизнес
16:20 Джунглата разказва
16:35 Златни ръце
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Сестри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Трафик на кожа
1:00 Знание.БГ
1:30 60 минути за култура
2:30 Сестри
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 22 ноември
6:00 Семеен бизнес
6:25 5 минути София
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Жизел” от Адолф Адам
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Сестри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Каблуи
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура
2:35 Сестри
4:25 Златни ръце
4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2

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

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

ЧЕТВЪРТЪК, 22 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди

60 минути за култура
10 000 крачки
Репетиция
Младите иноватори
Часът на зрителите
Северозападни пространства
4:35 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

1:50
2:45
4:35
5:35

13

60 минути за култура
Сестри
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

2

14
ПЕТЪК, 16 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/–
вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 1
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 59
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта”
с.2, еп. 51
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 145
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.49
21:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Приятели” с.9, еп. 18,19
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.3
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Космос“ – документална поредица
04:50 „Опасни улици” еп. 100
05:30 „Ловци на храна“ – предаване за кулинарен
туризъм
bTV синема
Петък, 16 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.1
09:15 „Ефектът на спусъка“ Драма, Трилър
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:30 „Революция Z“ с.1
14:30 „Теория на конспирацията”
17:00 „Ондин“
19:00 „Робосапиен: рестарт”
21:00 „Лара Крофт: Томб
Рейдър” - екшън, приключенски (САЩ, Великобритания, Япония, Германия, 2001), режисьор
- Саймън Уест
23:00 „Да разлаем съседите“
- комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Никълъс
Столър, актьори - Сет
Роугън, Роуз Бърни, Зак
Ефрон, Карла Гало и др.
01:00 „Чистката” – ужаси,
трилър, фантастика
(Франция, САЩ, 2013),
режисьор - Джеймс Демонако, актьори – Итън
Хоук, Лина Хийди, Макс
Бъркхолдър, Аделаида
Кейн, Едуин Ходж, Тони
Олър, Рийс Уейкфилд,
Том Йи и др.
02:45 „Изгубена на 17“ – драма,
мистерия, трилър
(САЩ, 2013), режисьор
– Дъг Кембъл, актьори –
Айла Кел, Триша О`Кели,
Бен Гавин и др.
04:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
бтв комеди
Петък, 16 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли”
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Майка под наем“ комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Майкъл Маккълърс,
актьори - Денис О’Хеър,
Ейми Полър
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив”
14:00 „По средата“
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ , с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” , с. 6
00:00 „Майка под наем“ комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Майкъл Маккълърс,
актьори - Денис О’Хеър,
Ейми Полър, Дакс Шепард, Сигорни Уивър,
Тина Фей, Грег Киниър,
Стив Мартин
02:00 „Майк и Моли“
03:00 „Слънчева Филаделфия“
04:00 „Теория за големия
взрив”
05:00 „Майк и Моли“

Най-гледаните
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СЪБОТА, 17 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 9,10
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“
с.4, еп.3
13:00 „Щастливият Гилмор“
15:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект с водеща
Мария Силвестър
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „47 ронини“ екшън, приключенски,
фентъзи (САЩ, 2013),
режисьор - Карл Ринч,
актьори - Киану Рийвс,
Хироюки Санада
22:30 Мегахит: „Американски
снайперист“ - екшън, биографичен, военен (САЩ,
2014), режисьор - Клинт
Истууд, актьори - Брадли
Купър, Кайл Галнър, Бен
Рийд, Сиена Милър и др.
01:00 „Биячи” – екшън (САЩ,
2014), режисьор - Крейг
Мос, актьори - Данте Баско, Джонатан Липники,
Жаклин Обрадорс, Андрю Дивоф, Дани Глоувър
и др.
02:50 „Карбовски: Втори план“
03:40 „Мармалад” /п./ – токшоу
05:10 „Cool…T” /п./–
лайфстайл предаване

НЕДЕЛЯ, 18 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм”
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 11,12
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 „Прекият път към щастието”
15:00 „Къдравата Сю”
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение”
– риалити, сезон 5
22:00 „Папараци“
23:00 „Търсачът” – драма (Австралия, Турция, САЩ,
2014), режисьор - Ръсел
Кроу, актьори - Ръсел
Кроу, Олга Куриленко,
Ейлмъз Ердоган, Жаклин
Маккензи, Дениз Акдениз, Раян Кор, Джем Ялмъз, Исабел Лукас, Джей
Кортни, и др.
01:20 „Мама“ – ужаси, трилър
(Испания, Канада, 2013),
режисьор – Андрес Мушети, актьори – Джесика
Частейн, Николай Костер-Валдау, Меган Шарпантие, Изабел Нелис,
Дейниъл Каш, Хавиер
Боте, Джейн Мофат, Джулия Чантри и др.
03:10 „Търси се…” /п./ – токшоу
04:00 „120 минути” /п./ – публицистично предаване
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 19 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 2
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 60
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.2,
еп. 52
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 146
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.50
21:00 „Фермата: Съединение” риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Приятели”с.9, еп. 20,21
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.4
02:00 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:00 „Космос“ - документална
поредица
04:50 „Опасни улици”с.11, еп.
101
05:30 „Лице в лице” /п./- публицистично предаване

ВТОРНИК, 20 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 3
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 61
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.2,
еп. 53
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 147
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.51
21:00 „Фермата: Съединение” риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Приятели”с.9, еп. 22,23
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.5
02:00 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:00 „Космос“ - документална
поредица
04:50 „Опасни улици”с.11, еп.
102
05:30 „Лице в лице” /п./- публицистично предаване

СРЯДА, 21 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 4
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 62
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.2,
еп. 54
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 148
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.52
21:00 „Фермата: Съединение” риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Приятели”с.9, еп. 24,25
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.6
02:00 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:00 „Теория на глупостта“ документална поредица
04:50 „Опасни улици”с.11, еп.
103
05:30 „Лице в лице” /п./- публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 22 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 5
15:00 Премиера: „Шест сестри” с.3, еп. 63
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” с.2,
еп. 55
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 149
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.53
21:00 „Фермата: Съединение” риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Приятели”с.9, еп. 26,27
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.7
02:00 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:00 „Теория на глупостта“ документална поредица
04:50 „Опасни улици”с.11, еп.
104
05:30 „Лице в лице” /п./- публицистично предаване

Събота, 17 НОЕМВРИ
06:00 „Моето приключение в
дивото”
08:15 „Изнудвачът”
10:30 „Поли“ - комедия
12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:30 „Най-добрата оферта”
16:00 „Мъже на честта“ –
драма (САЩ, 2000),
режисьор - Джордж
Тилман Младши, актьори
- Арнолд Шварценегер,
Джейми Лий Къртис, Том
Арнолд, Бил Пакстън, Тиа
Карере и др.
18:30 „Теория на конспирацията”– екшън, трилър
(САЩ, 1997), режисьор
- Ричард Донър, актьори
- Мел Гибсън, Джулия
Робъртс, Патрик Стюарт,
Стив Кан, Тери Александър, Алекс Макартър
21:00 „Лара Крофт Том Рейдър:
Люлката на живота” приключенски, екшън
(САЩ, Великобритания,
Япония, Германия, 2003),
режисьор - Ян Де Бон,
актьори - Анджелина
Джоли, Джерард Бътлър,
Ноа Тейлър, Крис Бари,
Киъран Хайндс, Тил
Швайгер и др.
23:30 Cinema X: „Чистката:
Анархия“ - ужаси, екшън
(САЩ, 2014), режисьор
- Джеймс Демонако, актьори - Франк Грило, Зак
Гилфорд, Кийли Санчес,
Кармен Еджого и др.
01:45 „Като на кино“
02:45 „Да разлаем съседите“
- комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Никълъс
Столър, актьори - Сет
Роугън, Роуз Бърни, Зак
Ефрон, Карла Гало и др.
04:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6

Неделя, 18 НОЕМВРИ
06:00 „Робосапиен: рестарт”
07:45 „Ондин“
10:00 „Шрек Трети“
12:15 „Аз: Началото”
14:30 „Лара Крофт: Томб Рейдър”
19:00 „Ефектът на спусъка“
- Драма, Трилър (САЩ,
1996), режисьор - Дейвид Коп, актьори - Кайл
Маклоклън, Елизабет
Шу,Дърмът Мълроуни,
Майкъл Рукър и др.
21:00 „Крадец на животи” –
трилър, мистъри (САЩ,
2004), режисьор – Ди
Джей Карузо, актьори Анджелина Джоли, Итън
Хоук, Пол Дано, Кийфър
Съдърланд, Джина Роуландс, Оливие Мартинес, Чеки Карио и др.
23:15 „Това не си ти” - драма
(САЩ, 2014) , режисьор Джордж К. Улф, актьори
- Хилари Суонк, Ейми
Росъм, Джош Дюамел,
Стефани Беатриз, Джейсън Ритър, Джулиан
МакМеан и др.
01:30 „Чистката: Анархия“
- ужаси, екшън (САЩ,
2014), режисьор Джеймс Демонако, актьори - Франк Грило, Зак
Гилфорд, Кийли Санчес,
Кармен Еджого и др.
03:45 „Крадец на животи” –
трилър, мистъри (САЩ,
2004), режисьор – Ди
Джей Карузо, актьори Анджелина Джоли, Итън
Хоук, Пол Дано, Кийфър
Съдърланд, Джина Роуландс, Оливие Мартинес, Чеки Карио и др.

Понеделник, 19 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.1
09:15 „Теория на конспирацията”
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
14:00 „Революция Z“ с.2
15:00 „Специални отношения“
- драма, исторически
(Великобритания, 2010),
режисьор - Ричърд
Локрейн
16:45 „Между два живота” комедия, Канада, 2008 г.,
режисьор: Джон Стокуел, в ролите: Ева Амури,
Антон Йелчи, Сюзън
Сърандън, Уила Холанд
19:00 „Съзряване” - драма
(Великобритания, САЩ,
2009 ), режисьор - Лоне
Шерфиг, актьори - Кери Мълиган, Оливия
Уилямс,Алфред Молина,
Доминик Купър, Розамунд Пайк, Питър Сарсгаард
21:00 Премиера: „Край морето“ - драма, романтичен
(Франция, Малта, САЩ,
2015), режисьор - Анджелина Джоли, актьори Анджелина Джоли, Брад
Пит, Мелани Лоран, Нилс
Ареструп, Мелвил Пупо,
Сара Нуди
23:30 „Крадец на животи” трилър, мистъри (САЩ,
2004), режисьор - Ди
Джей Карузо, актьори Анджелина Джоли, Итън
Хоук, Пол Дано, Кийфър
Съдърланд, Джина Роуландс, Оливие Мартинес, Чеки Карио
01:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
03:45 „Революция Z“ с.1

Вторник, 20 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Специални отношения“
11:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
13:15 „Революция Z“ с.2
14:15 „Баща ми трябва да
умре“ - криминален, мистерия, трилър (Канада,
2014), режисьор - Елизабет Джилс, Синтия Стивънсън, Уилям Р. Моузес,
Себастиян Пигот
16:00 „Аз: Началото” - драма,
фантастика (САЩ, 2014),
режисьор - Майк Кейхил, актьори - Майкъл
Пит, Стивън Ян, Астрид
Берже-Фрисби, Брит
Марлинг
18:30 „Най-добрата оферта”
- драма, романтичен
(Италия, 2013), режисьор
- Джузепе Торнаторе,
актьори - Джефри Ръш,
Джим Стърджис, Лия
Кебеде, Силвия Хукс,
Доналд Съдърланд, Филип Джаксън
21:00 „Примамката“ - комедия,
екшън, трилър (Канада,
САЩ, 2000), режисьор Антоан Фукуа, актьори
- Джейми Фокс, Дейвид
Морс, Робърт Пасторели,
Дъг Хътчисън, Кимбърли
Елис, Дейвид Паймър
23:15 „Пърси Джаксън и боговете на Олимп: Морето
на чудовищата” - фентъзи, приключенски
01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
03:30 „Революция Z“ с.2

Сряда, 21 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Примамката“ - комедия,
екшън, трилър (Канада,
САЩ, 2000), режисьор Антоан Фукуа, актьори
- Джейми Фокс, Дейвид
Морс, Робърт Пасторели,
Дъг Хътчисън, Кимбърли
Елис, Дейвид Паймър,
Майк Епс
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
13:45 „Революция Z“ с.2
14:45 „Това не си ти” - драма
17:00 „Изгубена на 17“ - драма,
мистерия, трилър
(САЩ, 2013), режисьор
- Дъг Кембъл, актьори Айла Кел, Триша О`Кели,
Бен Гавин
19:00 „Ондин“ - драма, фентъзи (Ирландия, САЩ,
2009), режисьор - Нийл
Джордън, актьори - Колин Фарел, Тони Куран,
Алисия Бачледа
21:00 „Шрек завинаги“ - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2010),
сценаристи - Дарън
Лемке, Джош Клауснър,
режисьор - Майк Митчъл
23:00 „Елизабеттаун“ - комедия, романтичен (САЩ,
2005), режисьор - Камерън Кроу, актьори
- Орландо Блум, Кирстен
Дънст, Сюзан Сарандън,
Джесика Бийл, Алек Болдуин, Джед Рийс
01:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
03:30 „Революция Z“ с.2

Четвъртък, 22 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Между два живота”
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
13:30 „Революция Z“ с.2
14:30 „Примамката“ - комедия
16:45 „Кой е баща ни?” - комедия (САЩ, 2013), режисьор - Кен Скот, актьори
- Боби Мойнихан, Коби
Смълдерс, Винс Вон,
Крис Прат, Георги Лалов
19:00 „Текст и музика” - комедия, музикален (САЩ
2010), режисьор - Марк
Лоурънс, актьори - Кристен Джонсън, Кемпбъл
Скот, Кристен Джонстън,
Брад Гарет, Дрю Баримор, Хю Грант, Хейли
Бенет
21:00 „Критична точка” екшън, криминален,
трилър (САЩ, Германия,
Китай, 2015), режисьор
- Ериксън Кор, актьори
- Едгар Рамирес, Люк
Брейси, Тобиас Сантелман, Рей Уинстън, Тереза
Палмър
23:30 „Край морето“ - драма,
романтичен (Франция,
Малта, САЩ, 2015), режисьор - Анджелина Джоли, актьори - Анджелина
Джоли, Брад Пит, Мелани
Лоран, Нилс Ареструп,
Мелвил Пупо, Сара Нуди
02:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
04:00 „Революция Z“ с.2

Събота, 17 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли“
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Майк и Моли”
09:30 „Кое е това момиче“
10:00 „Eд“ - комедия, семеен,
спортен (САЩ, 1996),
режисьор – Бил Кутурие,
актьори - Мат Ле Бланк,
Пол Хюит, Джин Рос,
Джак Уордън, Бил Кобс,
Джим Кавийзъл
12:00 „Робо-куче“ – семеен,
фентъзи (САЩ, 2015),
режисьор – Джейсън
Мърфи, актьори – Майкъл Кампиън, Патрик
Мълдуун, Оливия Д`Або,
Уолъс Шон, Кени Бомонт
14:00 „По средата“
16:00 „Теория за големия
взрив”
17:30 „Загадките на Лора“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Близнаци“ - комедия,
криминален (САЩ, 1988),
режисьор – Айвън Райтман, актьори – Арнолд
Шварценегер, Дани Де
Вито, Кели Престън,
Хлое Уеб, Бони Бартлет
22:30 „Хотел Елеон”
23:30 „Майк и Моли“
00:30 „Загадките на Лора“
01:30 „Майк и Моли”
03:00 „Кое е това момиче“
03:30 „По средата“
05:00 „Хотел Елеон”

Неделя, 18 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли“
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Кое е това момиче“
10:00 „Близнаци“ - комедия,
криминален (САЩ, 1988),
режисьор – Айвън Райтман, актьори – Арнолд
Шварценегер, Дани Де
Вито, Кели Престън,
Хлое Уеб, Бони Бартлет
12:00 „Майка под наем“ комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Майкъл Маккълърс,
актьори - Денис О’Хеър,
Ейми Полър, Дакс Шепард, Сигорни Уивър,
Тина Фей, Грег Киниър,
Стив Мартин
14:00 „По средата“
16:00 „Теория за големия
взрив”
17:30 „Загадките на Лора“
18:30 „Новите съседи“
20:30 „Eд“ - комедия, семеен,
спортен (САЩ, 1996),
режисьор – Бил Кутурие,
актьори - Мат Ле Бланк,
Пол Хюит, Джин Рос,
Джак Уордън, Бил Кобс,
Джим Кавийзъл
22:30 „Хотел Елеон”
23:30 „Майк и Моли“
00:30 „Кое е това момиче“
03:30 „По средата“
05:00 „Хотел Елеон”

Понеделник, 19 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли” - сериал
07:00 „Модерно семейство” сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Българи на три морета”
10:00 „Турбо” - анимация (САЩ,
2013), режисьор - Дейвид
Сорън, сценаристи - Робърт Д. Сийгъл, Дарън
Лемке, Дейвид Сорън
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Домашен арест“ - сериал, с.2
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал,
с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 6
00:00 „Турбо” - анимация
(САЩ, 2013), режисьор Дейвид Сорън, сценаристи - Робърт Д. Сийгъл,
Дарън Лемке, Дейвид
Сорън
02:00 „Майк и Моли” - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
05:00 „Майк и Моли” - сериал

Вторник, 20 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли” - сериал
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
09:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
10:00 „Всичко ке обърка” - комедия (Франция, 2015),
режисьори - Никола
Бенаму, Филип Лашо,
актьори - Филип Лашо,
Алис Давид, Венсан Дезаня, Тарек Будали и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ - сериал,
с.6
23:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 6
00:00 „Всичко ке обърка” - комедия (Франция, 2015),
режисьори - Никола
Бенаму, Филип Лашо,
актьори - Филип Лашо,
Алис Давид, Венсан Дезаня, Тарек Будали и др.
02:00 „Майк и Моли” - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
05:00 „Майк и Моли” - сериал

Сряда, 21 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли” - сериал
07:00 „Модерно семейство” сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
10:00 „Коледа с Чили” - комедия, драма, семеен (САЩ,
2012), рижисьор - Грегъри Попън, актьори - Том
Арнолд, Си Томас Хауъл,
Брук Лангтън и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“ сериал
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ - сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 6
00:00 „Коледа с Чили” - комедия, драма, семеен (САЩ,
2012), рижисьор - Грегъри Попън, актьори - Том
Арнолд, Си Томас Хауъл,
Брук Лангтън и др.
02:00 „Майк и Моли” - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
05:00 „Майк и Моли” - сериал

Четвъртък, 22 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли” - сериал
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
10:00 „Футболен татко“ - комедия, семеен, романтичен
(САЩ, 2005), режисьор
- Джес Дилън, актьори
- Уил Фарел, Робърт
Дювал, Джош Хътчерсън,
Майк Дитка, Кейт Уолш,
Мусета Вандер и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Модерно семейство“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“ с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 6
00:00 „Футболен татко“ - комедия, семеен, романтичен
(САЩ, 2005), режисьор
- Джес Дилън, актьори
- Уил Фарел, Робърт
Дювал, Джош Хътчерсън,
Майк Дитка, Кейт Уолш,
Мусета Вандер и др.
02:00 „Майк и Моли” - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
04:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
05:00 „Майк и Моли” - сериал

14.XI. - 20.XI.2018 г.

ПЕТЪК, 16 ноември
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен”
14.30 „Прости ми” (премиера)
16.00 Новините на NOVA
16.15 „Плюс – Минус” – публицистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера)
– сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

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

Тв Европа
ПЕТЪК, 16 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли

Най-гледаните
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тв програми

Български
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СЪБОТА, 17 ноември
07.00 „Пожарникарите от Чикаго”
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кралицата на дансинга”
14.45 „Очаквай неочакваното“ – с уч. на Камерън
Диас, Дженифър Лопес,
Елизабет Банкс, Чейс
Кроуфърд, Бруклин Декър, Ана Кендрик, Денис
Куейд, Крис Рок и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Кинти в небето” – с
уч. на Еди Мърфи, Бен
Стилър, Матю Бродерик,
Теа Леони, Майкъл
Пеня,Алън Алда и др.
22.10 „На живот и смърт” – с
уч. на Пол Уокър, Лорънс
Фишбърн, Оливия Уайлд,
Кийт Карадайн
00.10 „Очаквай неочакваното“ – с уч. на Камерън
Диас, Дженифър Лопес,
Елизабет Банкс, Чейс
Кроуфърд, Бруклин Декър, Ана Кендрик, Денис
Куейд, Крис Рок и др./п/
02.20 „Кинти в небето” – с
уч. на Еди Мърфи, Бен
Стилър, Матю Бродерик,
Теа Леони, Майкъл Пеня,
Алън Алда и др. /п/
04.40 „Кралицата на дансинга”
– с уч. на Ромина Д`Уго,
Дейвид Джюнтоли, Адам
Брукс, Бруклин Судано и
др. /п/

НЕДЕЛЯ, 18 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Полъхът на любовта” –
с уч. на Анна Хътчисън,
Николас Ринкон, Таляна
Варгас, Констанца Дуке,
Хулиан Аранго и др.
14.20 „Под звездите на Върмонт” - с уч. на Лейси
Чабърт, Джеси Мос, Карло Маркс, Фиона Врум
16.20 „Аз обичам България“
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Американски убиец”
(премиера)
22.30 „Каубои и извънземни”
– с уч. на Даниел Крейг,
Харисън Форд, Кланси
Браун, Сам Рокуел, Абигейл Спенсър, Оливия
Уайлд и др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.30 „Под звездите на Върмонт” - с уч. на Лейси
Чабърт, Джеси Мос, Карло Маркс, Фиона Врум и
др. /п/
03.30 „Полъхът на любовта” –
с уч. на Анна Хътчисън,
Николас Ринкон, Таляна
Варгас, Констанца Дуке,
Хулиан Аранго и др. /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 19 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

ВТОРНИК, 20 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

СРЯДА, 21 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 22 ноември
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите”
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/

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

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 18 ноември
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”, избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Седмицата с Канал 3”
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър – коментари
и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева

23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИ, 19 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

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

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

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

20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 17 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с
Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини

17.35
18.00
18.15
18.30

„В обектива”
Новини
„В обектива”
Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 18 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини

14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ.
предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 19 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини

12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 20 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп

12.30
12.35
12.45
13.00

новини
Спорт
Телепазар
Централни обедни
Новини
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 21 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар

13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 22 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп

12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.45 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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16
петък, 16 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
18.30 „Паралакс“ - публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 16 ноември
10:00 Истинският Родриго - 20
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 51 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 13 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 13 еп. - Сериал
03:00 Истинският Родриго - 20
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 51 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 17 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със

Первый канал (ОРТ)
Петък, 16 ноември
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+)
08:55 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «Лучше всех!» (0+)
22:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:10 Владимир Меньшов, Фёдор
Лавров, Наталья Ткаченко в
фильме «Ивановы» (16+)
00:50 Игорь Скляр, Александр
Панкратов-Чёрный, Пётр
Щербаков, Елена Цыплакова
в фильме «Мы из джаза» (12+)
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Най-гледаните
събота, 17 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 Класическа музика
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова
06.15 “Паралакс” – публицистично предаване

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

Български

тв програми

14.XI. - 20.XI.2018 г.

неделя, 18 ноември
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времето
01.45 “Паралакс“ 03.15 Прокудени от бащин
край 04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 19 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
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс
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
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно
студио”повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

вторник, 20 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”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

сряда, 21 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
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
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

четвъртък, 22 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“ - повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“ - повторение
05.00 “Край Босфора“ повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение

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

Понеделник, 19 ноември
10:00 Истинският Родриго - 21
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 52 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 14 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 14 еп. - Сериал
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 21
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 52 еп. Сериал

06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 21 ноември
10:00 Истинският Родриго - 22
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 53 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 16 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 16 еп. - Сериал
02:45 Честно казано - с Люба
Кулезич
04:30 Истинският Родриго - 22
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 53 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 22 ноември
10:00 Истинският Родриго - 23
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 54 еп. Сериал
12:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
13:00 Новини
13:15 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 17 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Криминални хроники 15 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 17 еп. - Сериал
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 23
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 54 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

02:20 Олег Табаков в фильме «Молодо-зелено» (12+)
03:55 «Модный приговор» (6+)
05:00 Новости
05:10 «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
Събота, 17 ноември
06:05 Андрей Ташков в детективе
«Сыщик». 1-я серия (12+)
07:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 «Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду» (12+)»
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:10 «Идеальный ремонт» (6+)
12:05 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор
я потратил на кино» (12+)»
13:05 Евгений Леонов, Олег Басилашвили, Ирина Мазуркевич,
Станислав Садальский, Валентин Гафт, Георгий Бурков
в фильме «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)
16:05 «Наедине со всеми». Александр Малинин (16+)

16:55 «Серебряный бал». Концерт
Александра Малинина (6+)
18:25 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Данила Козловский, Мария
Андреева, Милош Бикович,
Александра Бортич, Лев Прыгунов в фильме «Духless-2»
(16+)
23:50 Александра Захарова,
Алексей Жарков, Игорь
Нефёдов в фильме «Криминальный талант» (16+)
02:30 Нонна Терентьева, Николай
Олялин, Глеб Стриженов в
фильме «Бешеное золото»
(12+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Андрей Ташков в детективе
«Сыщик». 2-я серия (12+)
Неделя, 18 ноември
«Смешарики. ПИН-код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
06:45
06:55
07:25
08:25

Вторник, 20 ноември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 15 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 15 еп. - Сериал
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Премълчани истини - с
Минчо Христов
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Делници - с Николай
Колев

09:10 Премьера. «Игорь Ливанов.
„Рай, который создал я... “»
(12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:20 Премьера. «Елена Цыплакова. Лучший доктор — любовь» (12+)
12:20 Елена Цыплакова в фильме
«Школьный вальс» (12+)
14:05 «Про доброе старое кино»
(12+)
15:05 Премьера. Иван Жидков,
Маргарита Адаева, Лариса
Домаскина в многосерийном
фильме «Второй брак» (12+)
18:30 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)
22:40 Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Инна Чурикова,
Михаил Боярский, Ольга Серябкина в комедии «Самый
лучший день» (16+)
00:30 Фильм Резо Гигинеишвили
«Заложники» (16+)
02:20 Владимир Ильин, Алексей
Вертков, Евгений Стычкин,
Александр Панкратов-Чёрный в фильме «Палата №6»
(16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 16 ноември
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:25 Вести. Местное время
13:40 Энциклопедия загадок
14:10 Дуэт по праву
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:15 Мастер смеха
23:40 Не говори мне
“Прощай!” Х/ф
01:15 2 ВЕРНИК 2
02:05 Плохой хороший
человек. Х/ф
03:50 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым

Събота, 17 ноември
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время.
Суббота
09:15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Моя любовь –
Россия!
11:05 Пятеро на одного
11:50 Смеяться разрешается
12:50 Охота на верного
14:35 Выход в люди
15:40 Субботний вечер с
Николаем Басковым
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Тень. Х/ф
23:30 Романтика романса
00:20 Аплодисменты,
аплодисменты... Х/ф
01:40 Эта женщина ко
мне. Х/ф
03:25 Выход в люди
04:30 Моя любовь –
Россия!

Неделя, 18 ноември
05:00 Тень. Х/ф
08:10 Местное время.
Воскресенье
08:50 Сам себе режиссер
09:30 Смехопанорама
Евгения Петросяна
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
11:35 “Измайловский
парк”
13:25 Далекие близкие
14:30 Большая семья. Х/ф
16:25 Искатели
17:10 Билет в Большой
17:55 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя Птица”
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Пыльная работа
02:05 Таможня. Х/ф
03:20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
04:00 Смехопанорама
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Казвам се Пламен
Николов, от София.
Мъките ми започнаха през пролетта на 2011 г. Не
съм първа младост,
но никога не съм се
замислял, че ще ме
стигнат проблемите с простатата.
Не обръщах внимание на това, че почесто ходех до тоалетна, мислех, че
е от течностите,
които приемах преди лягане. Но постепенно започнах
да усещам парене и
болки при уриниране. Положението ми
се влошаваше, запо-

чнах да ставам по
3-4 пъти нощно време, за да ходя до тоалетна.
Тогава посетих
уролог, д-р Димитров
от Александровска болница. Прегледа ме и ми предписа ПрОсТаТиЗил
ПлЮсна билкова основа. Още на първата седмица усещах,
че не ме пари толкова и нямам болки при
уриниране. На втарата седмица спрях
и да ставам нощно
време до тоалетна.
Пих ПрОсТаТиЗал
ПлЮс 3 месеца, както ми беше предписано. Отървах се от
проблемите с простатата и неприятните емоции, които човек изпитва.
Чувствам се отново
млад и пълноценен.
От личен опит препоръчвам ПрОсТаТиЗал ПлЮс на
всички, които искат
да се избавят от про-

блемите с простатата.
Известно е, че при
по-голямата част от
мъжете над 50 години простатната жлеза увеличава размерите си - известно като хипертрофия на
простатата. Едновременно с лечението е
желателно и провеждането на фитотерапия. За целта специалистите прилагат активно специално създадения билков препарат ПрОсТаТиЗал ПлЮс. ПрОсТаТиЗал ПлЮс повлиява благоприятно
затрудненото, често и болезнено уриниране. ПрОсТаТиЗал ПлЮс съдейства за ремахване задържането на урина и за отстраняване на пикочните инфекции. ПрОсТаТиЗал ПлЮс спомага
за стимулирането на
сексуалната енергия
у мъжа.

За информация:
02/9446006, www.vitaherb.bg
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ФЕМИНОРМ ОСТЕО –
без костна загуба
при менопауза

Менопаузата е задължителен период от
живота на жената, който настъпва след 40-годишна възраст. Промените се проявяват чрез
главоболие, изпотяване, неспокоен сън, промени в настроението
без някаква видима
конкретна причина.
Но по време на менопаузата започва и загуба на костно вещество
и развитие на остеопороза, а тези процеси остават скрити за жените
и поради това често се
подценяват. Макар че
вредите от тях са значително по-големи и за
разлика от останалите
симптоми, които отшумяват с годините, те остават за цял живот.
Загубата на костно
вещество започва по
време на първите две
години, когато ту има,
ту няма менструация,
т.е. в периода на пременопаузата. Ниското ниво на естрогените пречи на задържането на
калция в костта. Започва остеопенията, но организмът все още успява по някакъв начин
да компенсира калциевите загуби. Това е периодът в който е найдобре жените да вземат мерки, за да не се
стигне до развитие на
остеопороза с всичките страшни последици
от това.
Медикаментите са
две групи. Едната е
хормонално заместваща терапия, а другата
са природните продукти с подобно действие, но без много от
страничните ефекти на
синтетичните лекарства. Те действат, като
тушират симптоматиката, помагат на жената да преодолее всички клинични симптоми
и да забавят процесите на остаряване. Както казахме – много важно е те да помогнат
за предотвратяването
на загубата на костно
вещество в менопаузалния период.
За да е ефективен,
природният продукт
трябва да съдържа фитоестрогени, алтернатива на хормонозаместителна терапия, която
не може да се използва за профилактика и
лечение на остеопороза поради страничните си ефекти. Но пълен
набор от изофлавони
се съдържа единствено
в Червената детелина,
Trifolium pratensae, където природата е обе-

динила 4 изофлавона в
уникална комбинация,
в която те оптимално
потенцират ефекта си
и са напълно безвредни. Те повлияват както
симптомите на менопаузата, така и костната плътност, като имат
протективен ефект върху костта както при остеопороза, така и при
остеопения.
Вече не се препоръчва допълнителен прием на калций. Новите
научни проучвания сочат, че най-ефективна
е комбинацията фитоестрогени и витамин
D. Витамин D повишава резорбцията на калция. Необходим е и за
усвояването на фосфора. Повишава плътността и здравината на костите, а така също укрепва скелетната мускулатура.
Феминорм Остео е
продукт от известна-

какво съдържа
Феминорм Остео?
Всяка капсула съдържа екстракт от цветове
на Червена детелина,
екстракт от корени на

та фамилия природни
продукти Феминорм,
специално насочен
към жената в менопауза и костното й здраве.
В тон с последните
научни постижения той
съдържа фитоестрогени и витамин D. Фитоестрогените структурно и функционално наподобяват женските полови хормони. Те се
свързват със специфични естрогенни рецептори, стимулират тяхната
активност и поддържат
хормоналния баланс
при жени в климакс.
Витамин D допринася
за поддържане на нор-

Сребърна свещичка и
витамин D (като холекалциферол).
кога да приемаме
Феминорм Остео?
При менопауза –
оказва благоприятен
ефект:
 за костната тъкан и мускулите в перименопаузалния период;
 при менопаузални прояви;
 за преодоляване на невровегетативните и невропсихичните прояви.
как да приемаме
Феминорм Остео?
По 1 VGcaps – растителна капсула, дневно.

малното състояние на
костите и нормалната
функция на мускулите,
както и за нормалното
усвояване на калция и
фосфора.
Така Феминорм Остео повлиява благоприятно менопаузата
и костната тъкан. Необходим е на всяка жена преди, по време и
след менопаузата, при
остеопения и остеопороза, заедно с ХЗТ или
след прекъсването й,
след 5-годишен курс на
лечение с Феминорм и
Феминорм Дуо.

Феминорм®
Остео
За менопауза и
здрави кости

Feminorm Osteo е търговска марка на фирма
Борола. За консултация с гинеколог може да
се обърнете към клиника Борола, София 1202,
ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/983 62 03;
e-mail:office@borola.com. За по-богата информация
посетете www.feminorm.com.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава
плътността
на костите.
3.Храносмилателна система – гастрит, колит,
рефлукс, премахва проблеми с
тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага за изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунитет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпома-

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

в Пловдив.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

100 години грипни епидемии родиха ГРИПОЛЕК

Тези дни отбелязахме
100-годишнината от първата грипна пандемия. На
101 година грипните вируси все така всяка зима подлагат здравето ни на изпитание.
Грипът е потенциално
тежко инфекциозно заболяване, което причинява
сериозна заболеваемост и
смъртност. По данни на Световната здравна организация (СЗО) 5-10% от зрялото
население на Земята се разболява от грип всяка година,
а от 290 000 до 650 000 души
умират от него. До 90% от
смъртните случаи са при хора над 65-годишна възраст,
предимно с придружаващи
хронични заболявания. Данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията
(ECDC) и Европейската комисия показват, че грипът
може да убие повече хора,
отколкото пътните инциденти. Той е отговорен за
до 70 000 смъртни случая
годишно в страните от Европейския съюз.
По данни на Националния център по заразни и
паразитни болести (НЦЗПБ) само в областните гра-

дове в България всяка година възникват средно около
1 400 000 до 1 600 000 случая на остри респираторни заболявания и грип, което представлява от 10%
до 30% от всички случаи с
временна нетрудоспособност. Експертите са категорични, че смъртността от
грип е трудно да бъде отчетена, тъй като обикновено смъртните случаи не се
класифицират като дължащи се на грип, а като основна причина за смъртта се
посочват настъпилите усложнения и придружаващи заболявания. Според
националната статистика
през последните 10 години особено осезаемо нарастват хоспитализациите и
смъртността сред възрастните хора у нас вследствие
на грип – над 70% от починалите от пневмония са на
възраст над 60 г.
За да се подготвим за
предстоящата схватка с новия щам Мичиган, който очакваме тази зима, трябва да
имаме идея как ще го посрещнем и с какво ще му
противодействаме.
с какъв продукт можем
да му пресечем силите?

С антивирусен препарат? Не! Нека кажем още
веднъж – всички те имат
сходен състав и действие.
Помагат ни по-леко да понесем болките в мускулите
и гърлото, хремата, кихането и кашлицата, главоболието... Какво се случва по-нататък - възстановява ли се
организмът ни след неразположението, или се стига
до усложнение - въпросните антивирусни препарати
нямат отношение към това.
Затова при първите признаци на настинка и грип ви
препоръчваме да вземете
гриполек.
с какво гриполек е
по-различен и ефикасен
от останалите продукти?
Първият плюс за гриполек е, че той е природен
продукт, безвреден и без
нежелани ефекти дори при
честа употреба. Второ, той е
специално създаден не само за облекчаване на симптомите на грип и настинка,
но и за бързо възстановяване на организма чрез засилване на защитните му
механизми. Трето, в състава му са комбинирани уникални съставки, които имат
патентна защита.

какво съдържа и как
действа гриполек?
Във всяка капсула гриполек има 150 mg от уникалния буфериран Витамин С (ЕстерС). Заедно с
цитрусовите
биофлавоноиди той укрепва имунната система
на организма, като повишава количеството и качеството
на имунните клетки и осигурява 24-часова защита.
За разлика от обикновения витамин С буферираният витамин С е неутрален и
щади стомашната лигавица. Той много по-лесно се
усвоява и задържа от организма и възстановява витаминния дефицит и алкалнокиселинното равновесие в
него. Подпомага антиоксидантната защита и повишава устойчивостта на организма срещу свободните радикали и токсини.
Втората съставка на гриполек - Метилсулфонилметан (МСМ), е естествено съществуващо сярно съединение. То способства за

прочистването на органи- стинка, но и гарантира бързма от токсини на клетъч- зото възстановяване на орно ниво. Облекчава болка- ганизма чрез засилване на
та и възпалението и укреп- защитните му механизми.
ва имунната
ГриПолек
функция. ПоПри първи симптоми
мага на пацина грип и настинка!
енти със ставизпреварва вирусите!
ни и мускулни
облекчава симптомите!
болки. ЕфекВъзстановява
тът на МСМ се
организма!
засилва при
Засилва имунитета!
добавяне на
кога да използваме
витамин С.
гриполек?
За цялостПри първи признаци на
ната ефектив- настинка и грип, защото поност на гриполек доприна- влиява болковия синдром,
сят и витамините от група интоксикацията, оксидаВ в състава му. Тиамин, Ри- тивния стрес, алкално-кибофлавин, Ниацин и Пан- селинното равновесие и
тотеновата киселина са не- засилва имунитета.
обходими за всички клетъчкак да приемаме
ни и ензимни функции и са
гриполек?
важна част от терапията на
Възрастни - 3х1 капсула
грипа. Те намаляват стреса, дневно; деца до 12 години засилват имунната реактив- 2х1 капсула, над 12 години
ност и укрепват способнос- - доза за възрастни. Приетта на организма да се пре- ма се минимум 5 дни или
бори с инфекцията.
до отзвучаване на симптоКато краен резултат гри- мите. За получаване на макполек не само облекчава симален ефект – комбинисимптомите на грип и на- райте с Фамилия Имунобор!
Gripolek е продукт на фирма Борола. За консултация с
лекар специалист можете да се обърнете към клиника
Борола, София 1202, ул. "Цар Симеон" 52, тел. 02/ 983 62 03;
e-mail: office@borola.com. научете повече на www.imunobor.
com. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀЛÒÎÐÈß и заболяванията За подсилване и укрепване
на диõателната система на бъбреците и мехура

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

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

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

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

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

1. листа от малина. 2 препълнени ч. л. наситнени сухи листа се запарват в 250 мл вряла вода
за 5 минути. Течността се прецежда.
Дневна доза: пият се 2–3 ч. ч.
Малината е много ефикасно растение за лечение на бъбречни заболявания.
2. горски ягоди. Изяждането на тези пресни
плодове е изключително полезно за бъбреците.
За жалост сега не им е сезонът, но поне да сте информирани, че са полезни.
Дневна доза: 100–200 г.
3. сок от черни боровинки. Пиенето на сок от
черна боровинка възпрепятства „избухването“ на
инфекции на пикочопроводните пътища.
Дневна доза: 1 к. ч.
Сокът от черна боровинка успешно профилактира инфекциите на пикочопроводните пътища.
4. Тиквено семе. Редовната му консумация стимулира уринирането и укрепва мускулатурата на
мехура.
Дневна доза: 3–5 пъти през деня се хапват 5–10
тиквени семки.
При пясък и камъни в бъбреците и мехура
се използват билки с диуретично действие, които улесняват изхвърлянето на конкрементите при
неостри възпаления:
1. Пача трева. Приготвя се запарка от изсушени стрити стръкове от билката. 2 с. л. билка киснат 5 минути в 300 мл вряла вода, прецежда се и
се пие запарката.
Дневна доза: 2 пъти по 1 ч. ч.
2. Полски хвощ. 2 с. л. надробени сухи стръкове киснат в 1 ч. ч. вряла вода до утаяване и до
охлаждане.
Дневна доза: 4 пъти по четвърт чаена чаша.
3. Брош в смес. 40 г корени от брош и по 20 г
сухи шипки, листа от бреза и хвойнови плодчета се
смесват. 1 ч. л. от сместа кисне 10 часа в 200 мл студена вода. Отварата се оставя да поври 5 минути.
Много е ефикасна при фосфатни камъни и за разтваряне на пясък и малки камъчета в бъбреците.

МОЯТА ТАЙНА зА зДРАВА ПРОСТАТА
тоЗи ПроСтиЧЪк метод е доСЪПен За ВСеки. тоЙ ПомаГа на 93% от Хората.

Здравейте, приятели. Искам да споделя
полезна информация с
всеки, който знае какво е болка при уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година
аз успях да се отърва
от простатита. Направих го за малко повече
от 2 месеца, “унищожих”
хроничния простатит,
който ме измъчваше от
години, а и ми подобри
потентността. Простатитът се появи при мен
преди 8 години. Тогава
работех по строежите и

си простудих простатата. Появиха се дърпащи
болки, често уриниране
и всичко останало.
През годините опитах антибиотици, различни народни средства, лекари. Получиха
се някакви резултати,
но хроничният простатит си остана.
Започнаха проблеми с потентността, които, както каза докторът, са в пряка зависимост от заболяването, а
това се случва при 90%
от мъжете, които стра-

дат от простатит. В началото потенцията стана вяла, а след това започна понякога да изчезва напълно. Аз съм
само на 47 години и да
свърша със сексуалния
си живот не бях готов.
Аз успях да си подобря потентността и да
се отърва от хроничния
простатит напълно! Помогна ми препаратът
Менмакс, който купих,
защото ми го препоръча един възрастен лекар. Но той се оказа, че
е и най-ефективен. Освен това ефектът от него се усети почти веднага.
Сутрешна ерекция
нямах от 10 години, още
преди проблемите с потентността. А тук се появи едва няколко дни
след началото на приемането на препарата. Искаше ми се да се
нахвърля на всички жени около мен, добре че
наблизо е съпругата ми.
С времето от Менмакс
нещата ставаха само подобри.
Започнаха да изчезват симптомите на
простатита. След около
2 – 3 месеца си напра-

вих тестове и те показаха, че простатит
няма. Минаха повече
от 10 месеца и него
(простатита) го няма.
Препоръчах този
препарат на няколко
от познатите ми и той
и на тях им помогна.
Те също се избавиха
от хроничния простатит, както изчезнаха и
проблемите им с потентността.
Погледнете снимката ми! Преди една
година за първи път
опитах Менмакс и оттогава като че се подмладих с 10 години.
Първия осезаем ефект
усетих едва след седмица. Болките започнаха да изчезват, честото уриниране престана.

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

ÏРÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ ÖЕÍÀ:

1 áр. х 49 лв. + áеçплатна äоставка (оáùо 49 лв.)
2 áр. х 45 лв. + áеçплатна äоставка (оáùо 90 лв.)
3 áр. х 39 лв. + áеçплатна äоставка (оáùо 117 лв.)
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ÌÀÑÀÆЕÍ ÃЕË
Ñ ×ЕРЕÍ ÎÌÀÍ
Нежен гел, предназначен за релаксиращ
масаж и възстановяване на комфорта във
врата, раменете, гърба, кръста и крайниците. Основната му активна съставка е екстракт от корен на черен оман (Symphytum
officinale), известен още като зарастличе.
Черният оман е богат на алантоин, който
стимулира регенерацията на клетките и
заздравяването на кости, хрущяли и мускули, както и на розмаринова киселина
с успокояващо и противовъзпалително
действие. От
д ъ л б о к а
древн о с т
е к с т р а ктът от
черен
оман
се прилага за
в ъ з становяване
с л е д
травми, както и при ставни и мускулни
болки от различен произход. В допълнение формулата на гела включва ментол и
камфор, които ускоряват настъпването на
желаното облекчение и релаксация. Прилага се 1-2 пъти дневно върху чиста и суха
кожа с масажни движения. Попива бързо
и не оставя неприятни следи.

Произведен в германия
от ASAM GmbH.
Опаковка: 250 мл
Ориентировъчна цена
в аптечната мрежа: 6,50 лв.

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

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

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

ЗаПОВЯДайТЕ В НаШиТЕ слУХОПрОТЕЗНи ЦЕНТрОВЕ:
СоФия, ул. “Св. св. кирил и методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлоВдиВ, ул. “Св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
Видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715
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Ïоäарете си çäраве с проäóктите на Ôармаáион плþс ЕÎÎÄ
“Диоскорея корени растителни капсули х 30“ на Espara
GmbH, австрия, съдържа фитохормона диосгенин като източник на естествен прогестерон, който значително подобрява състоянието на женския организъм по време на менопауза.
Балансира отношението естроген - прогестерон, подпомага нормалния хормонален статус по време на полово съзряване. Препоръчва се за регулиране на менструалния цикъл
и фертилните функции на жената от пубертета до
климактериума. Използва се при нарушена функция на хипофизата, хипоталамуса, надбъбречните
жлези и яйчниците. Продуктът има изразено регенеративно въздействие върху физическото тяло, в
съчетание със стимулиращ ефект върху емоциите
и психиката. Облекчава главоболието, колебанията в настроението, депресията, раздразнителността и безсънието. Увеличава мускулната маса, намалява отлагането на липиди в артериалните съдове
и черния дроб.
“каНЕла ПлЮс растителни капсули х 30” на TerraPoint
GmbH, австрия, e природна
алтернатива при диабет тип 2.
Съдържа хром, цинк, витамин
Е, екстракт от нопал и алфа-липоева киселина. Поддържа нормални нива на кръвната захар,
кръвното налягане, „лошия“ холестерол и триглицеридите. Неутрализира свободните радикали, забавя развитието на диабетните усложнения като атеросклероза, ретинопатия, невропатия ... Съдейства за по-малко натрупване на мазнини, особено в коремната област, и лесно използване на мастните запаси като източник на енергия.
Алфа-липоевата киселина е помощно средство при
лечението на диабет и периферна нервна дегенерация, за изчистване на черния дроб, спиране образуването на катаракта и за предпазване от сърдечно-съдови и дегенеративни заболявания. Нопалът
регулира нивата на кръвната захар, „лошия“ холестерол и триглицеридите, нормализира процесите
в стомашно-чревния тракт и функциите на черния
дроб. Хромът участва в метаболизма на глюкозата
и подобрява работата на инсулина.

“арТиШОк ПлЮс капс. х 30”
на TerraPoint GmbH, австрия,
е балансиран фитотерапевтичен
продукт с екстракти от артишок,
глухарче, бял трън и куркума, особено ефикасни при чернодробна,
сърдечна и бъбречна недостатъчност, хроничен и остър нефрит,
хроничен запек, гастрит, колит, подагра и нарушения на мастната обмяна. Подпомага изчистването и функционирането на чернодробно-жлъчната
система и стимулира организма да се справя сам с
проблемите. Артишокът действа слабително и диуретично, понижава серумния холестерол и отстранява стомашно-чревния дискомфорт (гадене, киселини, подуване, тежест и газове). Глухарчето действа отводняващо, стимулира работата на жлъчката
и регулира обмяната на веществата. Белият трън
ефикасно предпазва черния дроб от увреждания
и стимулира клетъчната му регенерация. Препоръчва се при хронична интоксикация, злоупотреба
с медикаменти, алкохолизъм. Екстрактът от куркума неутрализира свободните радикали, предпазва
черния дроб от токсини, подпомага кръвообращението и понижава „лошия“ холестерол.
“кудзу капсули х 60” на Espara
GmbH, австрия, съдържа висококачествен екстракт от растението
кудзу. Има изразено потискащо въздействие върху влечението към алкохола и тютюнопушенето и забавя
развитието на физическата зависимост към тях. Съдейства за нормализиране функциите на увредените
органи чрез своето адаптогенно, антиоксидантно и хепатопротекторно (изчистващо и
защитаващо черния дроб) въздействие. Снижава
алкохолната интоксикация. При употребата му не
се отбелязват никакви токсични странични ефекти.
Освен това кудзу подобрява микроциркулацията и
кръвоснабдяването на сърдечния мускул, нормализира кръвното налягане и отстранява свързаните
с него аритмия, сърдечна болка (ангина пекторис),
главоболие и световъртеж, изчиства и оздравява
стените на кръвоносните съдове.
За информация се обърнете към вносителя:
“ФарМаБиОН ПлЮс” ЕООД, тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg

Простудата води до
междуребрена невралгия
При стоенето на течение вероятно сте получили възпаление на
нерв, който минава между две ребра - междуребрена невралгия. Състоянието е доста болезнено и много неприятно. Лечението е със средства против възпалението и болката.
Вземете от аптеката хапчета нимезил и ползвайте лекарството според
упътването. На болезненото слагайте топло, нагрявайте го. Огледайте

дали между ребрата няма верижка
от мехурчета. Ако видите подобно
нещо, това говори, че имате херпес
зостер. То е заболяване от вирус, с
който почти всички хора са заразени. Но дреме в организма и чака
удобен момент - например простуда, за да атакува нерва. Лечението
на херпес зостер е с обезболяваща
маз и лекарства против болката и
възпалението.

Специален еликсир, разработен по рецепта на руски експерти, елиминира болката в ставите

Формулата на артроактал е разработвана в продължение на дълги години в един
от най-големите институти в Русия по ревматология и травматология. Изцяло натуралните му съставки подсигуряват неговото безвредно действие и същевременно действат върху причинителите на възпалението и болката в ставите, прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали проучвания върху артроактал, споделят своите професионални мнения, че това е един от малкото
препарати, които притежават 100% доказана ефикасност и могат завинаги да ви освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст,
още след 4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като на 20-годишен. Болките в
колената, лактите, таза или китките изцяло
ще изчезнат, а Вие ще си върнете пълната
подвижност на ставите. Всичко това е възможно благодарение на научния пробив“,
твърдят руските учени.
Проведено изследване с така разработената комбинация с 162-та участници показва, че след 30-дневен прием си върнаха пълната подвижност, както и напълно
премахнаха болките в ставите. Също така
укрепнаха ставите, а хрущялът се възстанови. Някои дори се върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от участниците:
 пълно премахване на болката в ставите и гръбнака още след първата седмица на ползване;
премахване на неприятното усещане за скованост в ставите след първите 2
седмици;
премахване на възпалението и възстановяване на ключовите елементи на ставите (кости и хрущяли) за 4 седмици;
 възвръщане на пълната физическа
подвижност след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната
Станка Кръстева от София, която е една от

първите участнички в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на
артроактал усещах как ставите ми полека започнаха да се отпускат. С всеки изминал ден болката в таза намаляваше, докато
накрая изчезна напълно. Подвижността на
крака ми се увеличаваше. След втората седмица отново започнах да ходя по стълбите,
дори по 2 стъпала наведнъж! След 30 дни
болката и ограниченията в подвижността
изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павлина Смирненска като пробвала артроактал, ни изпрати следното писмо:
„За обикновения човек това изглежда
невъзможно, но артроактал действа и при
това много бързо!
Обикновеният човек ще си помисли, че
това е невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са нормални способности за
възстановяване, които всеки организъм
притежава. Не е чудо, а просто най-новото научно откритие. Като бивш медицински
работник съм напълно запозната със структурата на костите и ставите и принципите
на дегенерация. Тайната за толкова мощното действие на артроактал се крие във
фитонутриентите, извлечени от множеството билки, вложени в еликсира (гръмотрън
корени, Полски хвощ стръкове, Хвойна
плодчета, Зърнастец кори, копър плодчета, кестен плод, Бреза листа, Бял равнец
стрък, коприва стрък, репей корен).
Тези активни съставки, които проникват

в наноструктурата на ставата, стимулират хрущялните клетки към
регенерация. Не
само че премахват възпалението,
но също така подхранват клетките
и начеват процес
на самовъзстановяване. Ставите
са буквално възстановени и подмладени. Въпросните активни съставки са в състояние да:
 стимулират
хрущялните клетки към пълно възстановяване – благодарение на това ставите се възстановяват независимо от възрастта;
 увеличат синовиалната течност с 40% –
благодарение на това ставите укрепват и стават „по-еластични“;
 елиминират възпалението 9 пъти побързо – благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко. Съставките забавят
загубата на колаген и ставна течност, както
и тласкат клетките към регенерация. Вследствие на това ставите възвръщат пълната си
подвижност на наноклетъчно ниво, а организмът сам „поправя щетите“. Това е изцяло на-

турален начин.
Препоръчвам горещо
продукта, тъй като не само познавам принципите
му на действие от научна
гледна точка, но и защото
сама изпитах ефекта и намерих облекчение за болните си стави. Без оглед
на възрастта отново може да се радвате на пълната подвижност на ставите, а организмът Ви сам ще
се бори с болката и сковаността.“
арТрОакТал оказва
благоприятно въздействие на коленните и тазобедрените стави, междупрешленните стави на гръбначния стълб,
ставите на крайниците:
 Подобрява подвижността на ставите.
 Намалява сковаността при движение.
 Облекчава болката в коленните, тазобедрените и междупрешленните стави.
 Внася допълнително количество калций от растителен произход в организма и
стимулира отлагането му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. артроактал има дълготрайно действие, като
запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без лекарско
предписание.

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

ÖЕÍÀ:

1 áр. х 42 лв. + Áеçплатна äоставка /Îáùо: 42 лв./
2 áр. х 38 лв. + Áеçплатна äоставка /Îáùо: 76 лв./
3 áр. х 35 лв. + Áеçплатна äоставка /Îáùо: 105 лв./

14.XI. - 20.XI.2018 г.

Медицина

46

Български

Дълголетие

23

Коя от границите
на кръвното
е по-опасна

Хипертонията е опасна и в двата случая – и
когато е повишено систолното налягане (горната граница), и щом е
повишено диастолното
(долната граница). Систолното налягане показва напрежението на
съдовете в момента на
измерването и въобще
нивото на „актуалната”
хипертония. То е и найдинамично. За минути
може да се промени с
по 10-15 мм. Долната
граница показва общо
взето трайното състояние на съдовете, тяхната способност за свиване и реагиране. Упоритото заковаване на долната граница на едни
и същи стойности говори за втвърдяване на съ-

довете поради различни причини, включително и атеросклероза. То е
и налягането, което потрудно се повлиява от
лекарства.
Пряката опасност
при хипертонична криза идва от систолното
налягане, когато то се
покачва много високо –
над 180-200 мм. Пациентът тогава е застрашен
от инсулт или инфаркт.
Диастолното налягане
обикновено върви нагоре по-бавно.
И при лечение с антихипертензивни средства обикновено първо
се понижава систолното налягане, то влиза в
нормалните граници, а
след това се понижава
и диастолното.

Стомахът боли при
шипове на гръбнака
Болки в стомаха, които се усилват през втората половина на деня и изчезват през нощта –
това се нарича гастралгия. Тя идва от възпаление на нервни коренчета, които излизат между
гръбните прешлени в коремната област. А нервите се притискат, защото по ръбовете на прешлените са се появили шипове. Гастралгията е
честа у възрастните. И понякога възрастният
дълго и напразно се изследва за гастрит или
язва, докато лекарят не съобрази, че болката
идва от друго място, а не от стомаха.
Тази болка лесно може да се отличи от гастрит или язва. Тя не зависи от сезона, режима
на хранене и състава на храната. Появява се при
напрежение на мускулите на гърба от работата и психичното натоварване през деня. През
нощта изчезва, защото мускулите се отпускат.

ÊÀÊ ÄÀ ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÌ ÈÌÓÍÈÒÅÒÀ ÍÀ ÎÍÊÎÁÎËÅÍ Ñ ÏÐÈÐÎÄÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

Лекарите на фирма „Доктор Биомастер“ предлагат комплексна терапия за
възстановяване на имунитета. Терапията се изготвя индивидуално за всеки
пациент на база на особеностите на неговия случай, като се базира на мощни
природни имуномодулатори от реномирани производители от Германия,
Австрия, Италия и Канада. Методиката, по която работят лекарите на фирмата, ползва опита на руски и германски натуропати.
ВИЖТЕ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА
САЙТА И СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР:
WWW.MIKOTERAPIA.BG
„Казвам се Ценка Георгиева и съм от
София. На 72 години съм. На моя съпруг
му откриха заболяване на стомаха. Поточно: в началото имаше оплакване на
черния дроб, възпаление. Личният лекар ни изпрати при гастроентеролога. Той направи известни изследвания
и установи, че съпругът ми трябва да
постъпи в болнично лечебно заведение. Ние отидохме в болница в София
и там му беше направена гастроскопия.
С изследването се установи, че той
има рак на хранопровода. Тогава трябваше да отидем в онкологичното отделение за по-нататъшно лечение. Скенер потвърди данните от гастроскопията.
Предложиха ни оперативно лечение, но тъй като той има други придру-

жаващи заболявания - сърцето е извън
ритъм… Освен това има подагра, проблеми с простатата, кръвно налягане,
алцхаймер… Това не позволяваше да
му бъде направена операция и химиотерапия. Тъй като организмът му беше
изтощен и не позволяваше химиотерапия, просто трябваше да потърсим някакъв друг вид лечение – за по-нататък.

Аз бях в много затруднено положение,
не знаех какво да направя. И тогава една моя близка беше прочела за "Доктор
Биомастер" и каза: "Защо не отидеш и
провериш как стоят нещата, могат ли
там да ви окажат някаква помощ, някакво лечение". И аз така и направих,
посетих кабинетите на „Биомастер“ и
те ни насочиха към някои видове препарати, които действително се оказаха
за този етап много добри! Диагностиката беше направена през март 2018 г., а

лечението с гъбите започна
през април 2018 г. Тъй като
той преди беше спрял да се
храни – сега започна да се
храни по-добре и дори апетитът му се оправи. Теглото
му се повиши. Повъзстанови
се и се почувства, че има някакво подобрение. Освен това тези болки, които от време на време се появяваха, изведнъж спряха! Нямаше вече
такива оплаквания.
През тези 5 месеца освен
лекарствените гъби други
странични (специално за рака) лекарства не сме приемали – само гъбите!
Ракът беше около 2 сантиметра. След приемането на гъбите
се оказа, че той е намалял на 0,91 см.
Продължава да е по-жизнен, да може
да се движи, да се храни и изобщо – да
се чувства добре за момента.
Аз мисля да продължа лечението до

още по-доброто завършване
на курса, за да може резултатите да станат още по-положителни. Добре е хора, които
са били като нас – в затруднено положение – и просто
нямат друг избор – да ползват гъбите, защото предполагам, че след като при нас
има ефект, би трябвало и
при други хора да има същия ефект и да се чувстват и
те добре, както се чувстваме
ние – засега добре! И затова
смятам още да ги продължавам тези гъби!
В аптеката има брошурки,
в които човек може да прочете и да научи много неща
за тези гъби, защото действително те
дават добри резултати!
Пожелавам на всички хора, които
решат да ползват тези препарати, успех и пълно излекуване! И здраве преди всичко!“

Видеото с целия случай може да видите тук: youtube.com/mikoterapia
ПОПиТайТЕ лЕкари МикОТЕраПЕВТи ВъВ ВаШиЯ граД как Да ПриЕМаТЕ
ПрЕПараТи За ВъЗсТаНОВЯВаНЕ На иМУНиТЕТа: сОФиЯ - 02/ 952 51 99;
ПлОВДиВ - 0878 790 336; сТ. ЗагОра - 0878 780 306; ХаскОВО - 0879 233
933; ВарНа - 0878 105 476; БУргAс - 0878 950 397; кЮсТЕНДил - 0889 326
758; В. ТърНОВО - 0898 466 376; рУсЕ - 0896 831 580; ШУМЕН - 0889 789 939
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Минало незабравимо

Преди 13 века

В историята добре се знае, но
европейските историци, случайно или тенденциозно, не придават особена гласност на факта, че
само благодарение на нас, българите, и на нашия хан Тервел през
718 г. арабите, обсадили Константинопол, били разбити и отблъснати. По този начин била спасена
християнска Европа от ислямизиране още в VІІІ век.
Столицата на Източната римска
империя – Византия, била обсадена от брата на арабския халиф Сюлейман - Маслама, който разполагал с 200 000 воини и 2500 кораба. Истината е, че хан Тервел имал
договор с византийския император за взаимна помощ. Още в 717
г. - първата година от обсадата на
Константинопол, хан Тервел ги нападнал от север и разбил огромната им армия. Арабите били направили два рова – един срещу Константинопол, другия – срещу българите. Зимата между 717 и 718 г.
била много тежка. Над 100 дни земята била покрита със сняг. И все
пак тези воини от горещите пустини издържали на тежките зимни
дни. През лятото на 718 г. те излезли от укрепения си лагер и дали решително сражение на българите.
Но арабите никога не били срещали и не познавали такива железни воини - тежката и леката
конница на хан Тервел ги смазали. Давайки около 30 000 жертви,
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Хан Тервел Енциклопедистът Христо Ваклидов
спасява
Европа
те свалили обсадата на Цариград и
се оттеглили. Това било нечувано
поражение за арабите. Тяхната цел
била да съединят своите две огромни армии от запад през Испания
и от изток през Византия и България и да покорят цяла Европа. И
ако това беше станало с пробива
през Константинопол, днешна Европа може би щеше да изглежда
по-другояче. Тервел станал спасителят на християнството в Европа.
Ето защо му била дадена и титлата кесар (крал). Тя се давала само
на престолонаследника на Византийската империя и българският
владетел е първият и последният
чужденец, който я е получил. Това говори колко много са му били
благодарни византийският император и византийците. Имал и оловен печат с надпис на гръцки „Богородице, помагай на кесаря Тервел”. На лицевата страна на печата
бил изобразен хан Тервел – млад
мъж, облечен в бойни доспехи с
ризница и шлем на главата, с дълги коси и островръха брада, с копие в дясната ръка и щит в лявата, на който е изобразен конник,
пронизващ с копие паднал на земята враг.
Тържествата по повод провъзгласяването на Тервел за кесар са
продължени с построяването на
прочутата базилика в Константинопол. Тя била украсена със статуи и я нарекли „Златната”, тъй като покривът й бил позлатен. Намирала се недалеч от известната
църква „Св. София“. Именно от тази базилика хан Тервел, вече кесар
на Византийската империя, говорел на народа. Неговите речи били уверение за мир и приятелство
и носели спокойствие за Византия
и Европа. Името на България станало прочуто по тогавашния свят.

С многопосочните си
изяви възрожденският деец Христо Ваклидов с основание може да се определи като енциклопедист.
Личност от възрожденската интелигенция, вписал се с достойно поведение и последователно
отстояване на националната кауза в просветното
поприще и на литературното поле. Печатар и редактор, преводач и администратор.
Роден през 1841 г. в
Казанлък, където получава основното си образование, Христо Ваклидов
продължава обучението
си във френски католически колеж в Цариград. В
ранна възраст сътрудничи на сп. „Български книжици”. През същата година превежда от френски
език и издава две книги –
„Електрически телеграф”
и „Книжка за благонравието”. Ученолюбието го
отвежда за разширяване
на знанията си в печатарството в Одрин и Цариград. Склонността към обществени изяви го насочва към просветата и културната област. Удовлетворението в тази посока
осъществява като учител
и читалищен деец в Стара Загора. Навлязъл през
1868 г. в педагогическия
свят, издава няколко учебника, между които „Буквар
за французки език” (1863)
и „Българско-французки
и французко-български”
речник (1864).
На 30-годишна възраст
се приобщава към униатите и замества Драган Цанков в редактирането на
в. „България” през 18591863 г. Дори е посочен като управител и издател на

вестника. Гласуваното му
доверие, което той оправдава, засилва самочувствието му да се занимава с
творчески труд, свързан с
издателска дейност. През
1862 г. се установява в Браила, където основава Българо-румънско акционерно печатарско дружество
„Гутенберг”, в което печата и издава първия български вестник в Румъния
„Българска пчела” – 1863-

1864 г., и седмичното списание „Зорница”, съдържащо преводи от френски издания. В дружеството имало около 80 акционери, а в печатницата разполагали с две големи и
една малка ръчна преса
и много букви на различни езици – български, румънски, френски и гръцки, ползвани за печатане.
На страниците на „Пчелата” се срещат материали
от Р. Блъсков, Д. Греков,
Р. Жинзифов, Ц. Гинчев, Л.
Каравелов, Ив. Мънзов и
др., а изданието за времето си е със сравнително
висок тираж.
Наред с български из-

Легенда за цар Самуил и Биляна
Биляна платно белеше
на Охридските извори.
Отдолу идат винари,
винари белоградяни.
Днес Билянините извори са една от най-големите атракции в Охрид. Разположени са на
2 км от центъра на града. Водата на Билянините извори има лечебна
сила. Според мълвата
който стъпи върху един
от камъните и се завърти три пъти обратно на
часовниковата стрелка,
ще се подмлади с 10 години.
И до ден днешен се
разказва легендата за
любовта на цар Самуил и девойката Биляна.
Те се срещнали именно
край изворите.
А цар Самуил е същият, за когото византийският историк от XI век
Йоан Скилица пише, че
бил войнствен, не можел
да мирува, а византийският поет от X век Йоан Геометър го сравня-
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ва с комета и страшен
вихър, който гори всичко пред себе си.
Това е същият Самуил, за когото повече от
хиляда години след онзи 6 октомври ние, българите, не можем да преглътнем буцата в гърлото заради царя, който, кален в кървави битки, не издържа гледката
от върволиците ослепени български войници и
сърцето му спира.
Девойката Биляна е
дъщеря на богомила Дамян. Легендата разказва,
че със Самуил се срещат и се влюбват един в
друг. Той я води в новопостроения от него град
Преспа. Там Биляна живее в къща на остров,
където ражда момченце Давид.
Но по онова време
цар Самуил има вече
законна съпруга на име
Агата. Тя е гъркиня, дъщеря на Йоан Хрисилий,
византийския проте-

вон (кмет) на град Драч.
Сключването на брака
им е между 970 – 973 г.
От това съжителство се
раждат Гаврил Радомир,
Мирослава, Теодора Косара и още две дъщери
с неизвестни имена.
Самуил се увлича по
Агата едва след като ги
сгодяват. Баща й намалява ден след ден зестрата, която предварително е обещал да даде
на щерка си в пари, облекло и украси. Накрая
я изпраща на жениха с

любимата й арфа и само
с най-необходимите вещи. Агата е около 3 години по-голяма от него.
Още в началото на брака
си те спорели и се препирали за много неща,
важни и маловажни.
Агата е бясна, когато
научава за изневярата
на съпруга си. Тя праща
братята си да убият Биляна. По-малкият брат
на Агата прострелва Биляна с лък, но тя не умира. Оставайки парализирана, решава да избяга

дания българо-румънската печатница отпечатва и
продукция на румънски
език. През 1874-1875 г. Ваклидов участва в редактирането на в. „Източно време”. Заедно с издателската
си дейност не престава да
поддържа връзка с Раковски, а чрез П. Кисимов – и
с ТБЦК.
През 1864 г. той напуска Браила и известно време живее в Болград (1865).
Учителства в униатското
училище в квартала Каик в Одрин, а от декември 1867 г. се установява
в Цариград и заедно с Драган Цанков, Добри П. Минков и В. Мучковски влиза
в редакцията на „Източно
време” (1874-1877), където обективно информират читателите за Априлското въстание 1876 г. и
текущите събития на деня.
По същото време го засичаме и в австрийското консулство в качеството му на
драгоман (преводач).
След Освобождението на България се включва в административно-управленската структура като окръжен управител последователно в Стара Загора, Пазарджик, Сливен и
Бургас, а за известно време е инспектор в Министерството на финансите.
Две години – 1884-1885, е
един от редакторите на сп.
„Знание”, излизало в Стара Загора.
Христо Ваклидов умира
през 1891 г. в Стара Загора едва на половин век живот, изпълнен с богато съдържание, за което заема
достойно място в пантеона на българската възрожденска интелигенция, литература и книжнина.
Христо ЦЕКОВ

от Самуил, за да не вгорчава повече живота му.
Самуил дълго време я
търси. Когато най-сетне
я намира, вдига я и я понася на ръце, но тя умира в прегръдките му.
Една от дъщерите на
Самуил - Теодора Косара, взима примера на
баща си – да следва повика на сърцето си, и се
преборва за истинската си любов. Съдбата я
среща с един затворник – сръбския княз Йоан Владимир, който е заловен след битка с баща й в Преспа. Цар Самуил заповядал да изведат
пленника от тъмницата и
след като го нахранили и
облекли в княжески дрехи, дал благословията си
на двамата.
След като на 6 октомври 1014 г. Самуил умира, на българския престол се възкачва синът му
Гаврил Радомир. През
следващото лято той
е подло убит по време
на лов от братовчед си
Иван Владислав. Като се
качва на престола, Иван

Владислав започва да
разчиства всичко около себе си – убива жената на Гаврил Радомир
и ослепява най-големия
му син.
Страхувайки се от зет
си Йоан Владимир, решава да отстрани и него. Поканил го на среща.
Теодора Косара предусетила, че не канят съпруга й за хубаво, и решила първо да отиде
сама. Иван Владислав
посрещнал братовчедка си с почести, но не
я пуснал да си тръгне.
Пак отправил покана
към съпруга й. Той пристигнал, но първо се отбил в църквата. Бидейки
нетърпелив, Иван Владислав наредил да обградят храма. На излизане сръбският княз мигом бил посечен.
Косара го погребала
с почести, превърнала
двореца в манастир, а
самата тя станала монахиня. Когато умира, дъщерята на цар Самуил е
погребана до краката на
любимия си.

Страницата подготви Цветан Илиев

Най-гледаните

14.XI. - 20.XI.2018 г.
Диема
СРЯД А, 14 ноември
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър”
08:45 „Комисар Рекс” 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс” 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Джеронимо: Една американска легенда”
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър”сезон 23
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Робокоп” – екшън с уч.
на Джоел Кинаман, Гари
Олдман, Майкъл Кийтън,
Аби Корниш, Самюъл
Джаксън, Джаки Ърл
Хейли, Майкъл К. Уилямс
00:10 „Агентите на ЩИТ”
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 15 ноември
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
08:45 „Комисар Рекс” 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс” 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Женени с деца”
16:30 „Сблъсък в Бронкс” –
екшън -комедия с уч. на
Джаки Чан, Анита Муй,
Франсоас Иъп, Бил Тунг,
Марк Акъртрийм, Гарвин
Крос, Морган Лам
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър”сезон 24
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Капитан Америка: Завръщането на първия
отмъстител” – приключенски екшън с уч.
на Крис Евънс, Самюел

Виасат Хистори
сряда, 14 ноември
06:05 Апокалипсисът на неандерталците, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения, еп. 18
07:25 Проект “Нацизъм”, еп. 3
08:20 Забранена история, еп. 2
09:10 Рим: империя без предел, еп.
3
10:15 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
11:15 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 2
12:20 Бойни кораби, еп. 8
13:10 Конспирация, еп. 9
14:00 Времето, което промени света,
еп. 7
14:25 Времето, което промени света,
еп. 8
14:50 Останки от войните, еп. 4
15:40 Страхотни изобретения, еп. 26
16:10 Рим: империя без предел, еп.
3
17:15 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
18:10 Престъпността през войната,
еп. 2
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 3
19:55 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 2
21:00 Конспирация, еп. 9
21:50 Смъртносно разузнаване,
еп. 2
22:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
23:45 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
00:50 Бойни кораби, еп. 2
01:40 Забранена история, еп. 6
02:30 Загадки в музея, сезон 4, еп. 4
03:20 Страхотни изобретения, еп. 23
03:50 Страхотни изобретения, еп. 26
04:20 Загадки в музея, сезон 7, еп. 8
05:10 Конспирация, еп. 9
четвъртък, 15 ноември
06:00 Рим: империя без предел, еп.
3
07:00 Загадки в музея, сезон 7, еп. 11
07:40 Проект “Нацизъм”, еп. 4
08:40 Забранена история, еп. 3
09:30 Смъртносно разузнаване, еп.
2
10:30 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 1
11:20 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 3
12:25 Бойни кораби, еп. 9
13:15 Конспирация, еп. 10
14:05 Времето, което промени света,
еп. 9
14:30 Времето, което промени света,
еп. 1
14:55 Останки от войните, еп. 5
15:45 Страхотни изобретения, еп. 27
16:15 Смъртносно разузнаване, еп.
2
17:15 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 1
18:10 Престъпността през войната,
еп. 3
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 4
19:55 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 3
21:00 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 2
21:50 Най-големите измами в историята, еп. 1
22:40 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
23:45 Да избягаш от Хитлер, еп. 3

Джаксън, Скарлет Йохансон, Робърт Редфорд,
Антъни Маки
00:50 „Агентите на ЩИТ”
01:50 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 16 ноември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
08:45 „Комисар Рекс” 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър”сезон 24
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс” 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Женени с деца”
16:30 „Американска нинджа 2”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Стив Джеймс,
Лари Поиндекстър, Гари
Конуей
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър”сезон 24
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Огън в кръвта” – екшънтрилър с уч. на Джейсън
Стейтъм, Ейми Смарт,
Хосе Пабло Кантило,
Ефрен Рамирез, Дуайт
Йокам, Рено Уилсън
23:50 „Агентите на ЩИТ”
00:45 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:20 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 17 ноември
05:45 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4
06:45 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:20 „Топ Гиър”сезон 18, 3 епизода
11:00 „Американска нинджа 2”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Стив Джеймс,
Лари Поиндекстър, Гари
Конуей
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Безпаметно” – екшън
с уч. на Долф Лундгрен,
Дани Трехо, Вивика Анджанета Фокс, Майкъл
Пайр, Натасия Малте,
Джон Лауглин, Ейнджъл
Конуел
15:15 „Програмиран” – екшън
с уч. на Куба Гудинг-мл.,
00:50
01:40
02:30
03:20
03:50
04:20
05:10

Бойни кораби, еп. 3
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, сезон 4, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 24
Страхотни изобретения, еп. 27
Загадки в музея, сезон 7, еп. 9
Смъртносно разузнаване,
еп. 2
петък, 16 ноември
06:05 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 1
07:15 Загадки в музея, сезон 7, еп. 12
08:00 Проект “Нацизъм”, еп. 5
09:00 Забранена история, еп. 4
09:50 Елизабет и нейните врагове,
еп. 1
10:40 Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
11:30 Изгубеният град на гладиаторите
12:25 Бойни кораби, еп. 10
13:15 Конспирация, еп. 11
14:05 Времето, което промени света,
еп. 2
14:30 Времето, което промени света,
еп. 3
14:55 Останки от войните, еп. 6
15:45 Страхотни изобретения, еп. 28
16:15 Страхотни изобретения, еп. 9
16:45 Елизабет и нейните врагове,
еп. 1
17:35 Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
18:25 Престъпността през войната,
еп. 4
19:15 Проект “Нацизъм”, еп. 5
20:15 Изгубеният град на гладиаторите
21:10 Убийци от древността, еп. 7
22:00 История на оръжията, еп. 10
22:55 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 2
23:45 Да избягаш от Хитлер, еп. 4
00:50 Бойни кораби, еп. 4
01:40 Забранена история, еп. 2
02:30 Загадки в музея, сезон 4, еп. 6
03:20 Страхотни изобретения, еп. 25
03:50 Страхотни изобретения, еп. 28
04:20 Загадки в музея, сезон 7, еп. 10
05:10 Убийци от древността, еп. 7
събота, 17 ноември
06:00 История на оръжията, еп. 8
07:00 Страхотни изобретения, еп. 29
07:25 Страхотни изобретения, еп. 30
07:55 Страхотни изобретения, еп. 1
08:25 Страхотни изобретения, еп. 2
08:55 Страхотни изобретения, еп. 3
09:25 Страхотни изобретения, еп. 4
09:55 Останки от войните, еп. 6
10:45 Проект “Нацизъм”, еп. 3
11:45 Проект “Нацизъм”, еп. 4
12:45 Проект “Нацизъм”, еп. 5
13:45 Проект “Нацизъм”, еп. 6
14:40 Машини за убиване, еп. 4
15:35 Бойни кораби, еп. 2
16:25 Ловецът на оръжия, еп. 2
17:15 Страхотни изобретения, еп. 30
17:45 Страхотни изобретения, еп. 1
18:15 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
19:10 Вулканични одисеи, еп. 1
20:00 Истинският Юлий Цезар
21:05 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
22:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
22:55 История на оръжията, еп. 10
23:50 Машини за убиване, еп. 1
00:50 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 5

Вал Килмър, Майкъл
Айрънсайд, Татяна Маслани, Ерик Брекър, Чад
Кроучук, Хиро Канагава,
Али Либърт
17:10 „Капитан Америка: Завръщането на първия
отмъстител” – приключенски екшън с уч.
на Крис Евънс, Самюел
Джаксън, Скарлет Йохансон, Робърт Редфорд,
Антъни Маки
20:00 „Норбит”
22:00 „Аленият прилив”
00:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 18 ноември
06:20 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4
07:20 „Топ Гиър”сезон 18, 3 епизода
11:00 „Програмиран” – екшън
с уч. на Куба Гудинг-мл.,
Вал Килмър, Майкъл
Айрънсайд, Татяна Маслани, Ерик Брекър, Чад
Кроучук, Хиро Канагава,
Али Либърт
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Норбит” – комедия с уч.
на Еди Мърфи, Танди Нютън, Тери Крюс, Клифтън
Пауъл, Куба Гудинг мл.,
Еди Грифин, Кат Уилямс,
Марлон Уаянс
15:40 „Аленият прилив” –
екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джийн
Хекман, Виго Мортенсен,
Мат Крейвън, Джеймс
Гандолфини, Джордж
Дзъндза, Роки Карол
18:10 „Специален отряд: Огнен
полет” – екшън с уч. на
Гейбриъл Махт, Робърт
Патрик, Карли Поуп
20:00 „Робинзон Крузо” – приключенски филм с уч. на
Пиърс Броснан, Поли
Уокър, Уилям Такату, Ян
Харт, Джеймс Фрейн
22:00 „Противоотрова” – трилър с уч. на Силвестър
Сталоун, Чарлз Дътън,
Поли Уокър, Том Беринджър, Кристофър Фулфорд, Джефри Райт, Крис
Кристоферсън
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:20 Еротичен телепазар
01:45
02:35
03:25
03:55
04:30
05:20
05:50

Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, сезон 7, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 30
Страхотни изобретения, еп. 15
Загадки в музея, сезон 7, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 5
неделя, 18 ноември
06:20 Страхотни изобретения, еп. 6
07:10 Страхотни изобретения, еп. 17
07:35 Свирепа Земя, еп. 2
08:25 Опасна Земя, еп. 2
09:20 Вулканични одисеи, еп. 2
10:10 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 1
11:05 Конспирация, еп. 4
11:55 Конспирация, еп. 5
12:50 Конспирация, еп. 6
13:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
14:30 География на убийствата, еп. 4
15:20 Парижки мистерии, еп. 1
15:50 Парижки мистерии, еп. 2
16:25 Забранена история, сезон 3,
еп. 1
17:15 Забранена история, сезон 3,
еп. 2
18:05 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
19:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 4
20:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
21:00 Първите хора, еп. 1
22:00 Селцето, еп. 1
23:05 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 2
00:00 Мъртвият викинг, еп. 2
00:50 История на оръжията, еп. 9
01:45 Забранена история, еп. 1
02:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 6
03:25 Страхотни изобретения, еп. 1
03:55 Страхотни изобретения, еп. 16
04:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 6
05:15 Вулканични одисеи, еп. 3
понеделник, 19 ноември
06:05 Вулканични одисеи, еп. 4
07:10 Загадки в музея, сезон 7, еп. 13
07:50 Проект “Нацизъм”, еп. 6
08:45 Забранена история, еп. 5
09:35 Първите хора, еп. 1
10:35 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
11:30 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
12:25 Бойни кораби, еп. 1
13:15 Конспирация, еп. 12
14:05 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
15:05 Останки от войните, еп. 7
15:55 Страхотни изобретения, еп. 29
16:25 Първите хора, еп. 1
17:25 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
18:20 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
19:10 Проект “Нацизъм”, еп. 6
20:05 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
21:00 Ерих Милке - Господарят на
страха
22:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
23:05 История на оръжията, еп. 10
00:00 История на оръжията, еп. 1
00:55 Бойни кораби, еп. 5
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, сезон 4, еп. 7
03:25 Страхотни изобретения, еп. 26
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ПОНЕДЕЛНИК, 19 ноември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ – сериал, сезон 3
08:40 „Комисар Рекс“ 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ 3
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Женени с деца”
16:40 „Безпаметно”
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
20:00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Рамбо: Първа кръв,
част втора” – екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Ричард Крена, Чарлз
Нейпиър, Стивън Беркоф,
Мартин Ков
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 20 ноември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
08:40 „Комисар Рекс“ 3
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Женени с деца”
16:40 „Специален отряд: Огнен
полет” – екшън с уч. на
Гейбриъл Махт, Робърт
Патрик, Карли Поуп
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Смъртоносна надпревара 2” – екшън с уч. Шон
Бийн, Люк Гос, Лорън
Коен, Винг Реймс, Дани
Трейо, Робин Шоу, Тейнит
03:55 Страхотни изобретения, еп. 29
04:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 11
05:15 История на оръжията, еп. 9
вторник, 20 ноември
06:05 Ерих Милке - Господарят на
страха
07:00 Страхотни изобретения, еп. 19
07:25 Проект “Нацизъм”, еп. 1
08:25 Забранена история, еп. 6
09:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
10:20 Ерих Милке - Господарят на
страха
11:20 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
12:15 Бойни кораби, еп. 2
13:05 Конспирация, еп. 1
13:55 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
14:50 Останки от войните, сезон 3,
еп. 1
15:40 Страхотни изобретения, еп. 30
16:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
17:15 Ерих Милке - Господарят на
страха
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 1
20:00 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
21:00 Инките: Господари на небесата, еп. 1
22:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
22:55 Смъртносно разузнаване, еп.
2
23:55 История на оръжията, еп. 2
00:50 Бойни кораби, еп. 6
01:40 Забранена история, еп. 4
02:30 Загадки в музея, сезон 4, еп. 8
03:20 Страхотни изобретения, еп. 27
03:50 Страхотни изобретения, еп. 30
04:20 Загадки в музея, сезон 7, еп. 12
05:10 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
сряда, 21 ноември
06:00 Първите хора, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, еп. 20
07:30 Проект “Нацизъм”, еп. 2
08:30 Забранена история, сезон 3,
еп. 1
09:20 Рим: империя без предел, еп.
4
10:25 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
11:25 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
12:20 Бойни кораби, еп. 3
13:10 Конспирация, еп. 2
14:00 Опасна Земя, еп. 1
14:50 Останки от войните, сезон 3,
еп. 2
15:40 Страхотни изобретения, еп. 1
16:10 Рим: империя без предел, еп.
4
17:15 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
18:15 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
19:05 Проект “Нацизъм”, еп. 2
20:05 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
21:00 Конспирация, еп. 10
21:50 Смъртносно разузнаване, еп.
3
22:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 5
23:50 История на оръжията, еп. 3
00:45 Бойни кораби, еп. 7

Финикс, Джо Ваз
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 21 ноември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Звярът”
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ – сериал, сезон 3
08:40 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Каубои и извънземни”
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Робокоп 2” – екшън с уч.
на Питър Уелър, Белинда
Бауър, Джон Глоувър
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:30 Еротичен телепазар
03:40 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 22 ноември
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ – сериал, сезон 3
08:40 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Женени с деца”
16:30 „Робинзон Крузо“ – приключенски филм с уч. на
Пиърс Броснан, Поли
Уокър, Уилям Такату, Ян
Харт, Джеймс Фрейн
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Пазители на Галактиката” – екшън-фантастика
с уч. на Крис Прат, Вин
Дизел, Брадли Купър,
Зоуи Салдана, Мики
01:35
02:25
03:15
03:45
04:15
05:05
05:55

Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, сезон 4, еп. 9
Страхотни изобретения, еп. 28
Страхотни изобретения, еп. 1
Загадки в музея, сезон 7, еп. 13
Конспирация, еп. 10
Рим: империя без предел,
еп. 4
четвъртък, 22 ноември
07:00 Загадки в музея, сезон 8, еп. 1
07:50 Проект “Нацизъм”, еп. 3
08:45 Забранена история, сезон 3,
еп. 2
09:35 Смъртносно разузнаване, еп.
3
10:35 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 2
11:30 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
12:25 Бойни кораби, еп. 4
13:15 Конспирация, еп. 3
14:05 Опасна Земя, еп. 2
14:55 Останки от войните, еп. 1
15:45 Страхотни изобретения, еп. 2
16:15 Смъртносно разузнаване, еп.
3
17:15 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 2
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 4
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 3
20:00 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
20:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
21:40 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 1
22:35 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
23:40 История на оръжията, еп. 4
00:35 Бойни кораби, еп. 8
01:25 Забранена история, еп. 6
02:15 Загадки в музея, сезон 4, еп. 10
03:05 Страхотни изобретения, еп. 29
03:35 Страхотни изобретения, еп. 2
04:05 Загадки в музея, сезон 8, еп. 1
04:55 Смъртносно разузнаване,
еп. 3
05:55 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 2
петък, 23 ноември
07:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 2
07:55 Проект “Нацизъм”, еп. 4
08:55 Забранена история, сезон 3,
еп. 3
09:45 Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
10:35 Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
11:25 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
12:20 Бойни кораби, еп. 5
13:05 Конспирация, еп. 4
13:55 Опасна Земя, еп. 3
14:45 Останки от войните, еп. 2
15:35 Страхотни изобретения, еп. 3
16:00 Страхотни изобретения, еп. 10
16:30 Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
17:20 Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 5
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 4
20:00 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
20:50 Убийци от древността, еп. 3
21:40 История на оръжията, еп. 1
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Рурк, Дейв Баутиста, Глен
Клоуз, Бенисио Дел Торо,
Джимон Хонсу
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 23 ноември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ – сериал, сезон 3
08:40 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” – сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“
15:00 „Кобра 11: Обади се!” 2
16:00 „Женени с деца”
16:30 „Бевърли Хилс нинджа”
– екшън комедия с уч.
на Крис Фарли, Николет
Шеридън, Крис Рок, Робин Шу
18:30 „Господари на ефира” –
забавно предаване
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 24
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Паркър” – криминален
екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Дженифър
Лопес, Майкъл Чиклис,
Ник Нолти, Уендъл Пиърс
Джема Артъртън, Бен
Кингсли, Алфред Молина,
Ричард Койл
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:20 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:50 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 24 ноември
05:50 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 4
06:45 „Без багаж” – предаване
за туризъм
07:15 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 19, 2
епизода
10:00 „Да се посмеем”
10:30 „Бевърли Хилс нинджа”
– екшън комедия с уч.
на Крис Фарли, Николет
Шеридън, Крис Рок, Робин Шу
12:30 „Национална лотария”
13:00 „Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилчм
Хоуп, Ема Самс, Антъни

Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски
15:00 „Паркър” – криминален
екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Дженифър
Лопес, Майкъл Чиклис,
Ник Нолти, Уендъл Пиърс
Джема Артъртън, Бен
Кингсли, Алфред Молина,
Ричард Койл
17:30 „Пазители на Галактиката”
20:00 „Розовата пантера”
22:00 „Фенът” – екшън с уч. на
Робърт Де Ниро, Уесли
Снайпс, Елън Бъркин,
Джон Легуизамо, Бенисио Дел Торо, Пати
Д’Арбанвил, Чарлс Халахан, Дан Бътлър
00:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 25 ноември
06:15 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 4
07:10 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 19, 2
епизода
09:50 „Да се посмеем”
10:20 „Фенът”
12:50 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:20 „Бунт“
15:10 „Розовата пантера” –
приключенска комедия
с уч. на Стив Мартин,
Кевин Клайн, Бионсе
Ноулс, Жан Рено, Емили
Мортимър, Хенри Черни, Кристин Ченоует,
Роджър Рийс
17:10 „Невероятният Спайдърмен” – приключенски
екшън с уч. на Андрю
Гарфийлд, Ема Стоун, Рис
Айфънс, Денис Лиъри,
Мартин Шийн, Сали Фийлд
20:00 „Големият удар” – екшънкомедия с уч. на Марк
Уолбърг, Лу Деймънд
Филипс, Кристина Апългейт, Аври Брукс, Лейни
Казан, Боким Уудбин,
Антонио Себато , Елиът
Гулд, Чайна Чоу
22:00 „Фаворитът“ – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Винг
Реймс, Питър Фолк, Майкъл Рукър, Джон Седа
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар

22:35 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 3
23:25 История на оръжията, еп. 5
00:20 Бойни кораби, еп. 9
01:10 Забранена история, сезон 3,
еп. 1
02:00 Загадки в музея, сезон 4, еп. 11
02:50 Страхотни изобретения, еп. 30
03:20 Страхотни изобретения, еп. 3
03:50 Загадки в музея, сезон 8, еп. 2
04:35 Убийци от древността, еп. 3
05:25 История на оръжията, еп. 9
събота, 24 ноември
06:20 Страхотни изобретения, еп. 24
07:05 Страхотни изобретения, еп. 6
07:35 Страхотни изобретения, еп. 7
08:05 Страхотни изобретения, еп. 8
08:35 Страхотни изобретения, еп. 9
09:05 Страхотни изобретения, еп. 10
09:35 Страхотни изобретения, еп. 11
10:05 Останки от войните, еп. 7
10:55 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
11:50 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 2
12:40 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
13:30 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
14:25 Машини за убиване, еп. 5
15:20 Бойни кораби, еп. 3
16:10 Ловецът на оръжия, еп. 3
17:00 Страхотни изобретения, еп. 4
17:30 Страхотни изобретения, еп. 5
18:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
19:05 Вулканични одисеи, еп. 2
20:00 Първите хора, еп. 1
21:05 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
22:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
22:55 История на оръжията, еп. 1
23:50 Машини за убиване, еп. 2
00:50 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 6
01:45 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 7
03:25 Страхотни изобретения, еп. 2
03:55 Страхотни изобретения, еп. 17
04:30 Загадки в музея, сезон 7, еп. 7
05:20 Страхотни изобретения, еп. 10
05:50 Страхотни изобретения, еп. 11
неделя, 25 ноември
06:20 Страхотни изобретения, еп. 12
07:25 Мощта на вулканите, еп. 1
08:25 Опасна Земя, еп. 3
09:20 Вулканични одисеи, еп. 3
10:10 Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 2
11:05 Конспирация, еп. 7
11:55 Конспирация, еп. 8
12:50 Конспирация, еп. 9
13:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
14:30 География на убийствата, еп. 1
15:20 Парижки мистерии, еп. 3
15:50 Парижки мистерии, еп. 4
16:20 Забранена история, сезон 3,
еп. 3
17:10 Забранена история, сезон 3,
еп. 4
18:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
19:05 Времето, което промени света,
еп. 1
19:30 Времето, което промени света,
еп. 2
20:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6

21:00 Първите хора, еп. 2
22:00 Селцето, еп. 2
23:05 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 3
00:00 Мъртвият викинг, еп. 3
00:50 История на оръжията, еп. 10
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 8
03:25 Страхотни изобретения, еп. 3
03:55 Страхотни изобретения, еп. 18
04:25 Загадки в музея, сезон 7, еп. 8
05:15 Вулканични одисеи, еп. 4
понеделник, 26 ноември
06:05 Вулканични одисеи, еп. 5
07:10 Загадки в музея, сезон 8, еп. 3
07:55 Проект “Нацизъм”, еп. 5
08:55 Забранена история, сезон 3,
еп. 4
09:45 Първите хора, еп. 2
10:45 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
11:35 Рим: империя без предел, еп.
1
12:40 Бойни кораби, еп. 6
13:30 Конспирация, еп. 5
14:20 Свирепа Земя, еп. 1
15:10 Останки от войните, еп. 3
16:00 Страхотни изобретения, еп. 4
16:30 Първите хора, еп. 2
17:30 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
18:20 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 6
19:10 Проект “Нацизъм”, еп. 5
20:05 Рим: империя без предел, еп.
1
21:05 Китай от времето на Мао
22:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
23:05 100 дни до победата, еп. 1
00:10 История на оръжията, еп. 6
01:05 Бойни кораби, еп. 10
01:55 Забранена история, сезон 3,
еп. 2
02:45 Загадки в музея, сезон 4, еп. 12
03:30 Страхотни изобретения, еп. 1
04:00 Страхотни изобретения, еп. 4
04:25 Загадки в музея, сезон 8, еп. 3
05:10 История на оръжията, еп. 10
вторник, 27 ноември
06:00 След Холокоста
07:00 Страхотни изобретения, еп. 21
07:30 Проект “Нацизъм”, еп. 6
08:25 Забранена история, сезон 3,
еп. 5
09:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
10:20 Денят, когато..., еп. 1
11:15 Рим: империя без предел, еп.
2
12:20 Бойни кораби, еп. 7
13:10 Конспирация, еп. 6
14:00 Свирепа Земя, еп. 2
14:50 Останки от войните, еп. 4
15:40 Страхотни изобретения, еп. 5
16:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
17:15 Денят, когато..., еп. 1
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 7
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 6
19:55 Рим: империя без предел,
еп. 2
21:00 Инките: Господари на небесата, еп. 2
22:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
23:00 Смъртносно разузнаване,
еп. 3

2

26
Он еър
14 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически
сериал
23:15 Сърцето на самурая
00:15 Новините ON AIR
00:45 Директно
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
15 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически
сериал
23:15 Сърцето на самурая
00:15 Новините ON AIR
00:45 Директно
01:30 Видимо и невидимо

Фокс
Сряда, 14 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Кога ще пристигнем?
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:35 Демоните на Да Винчи
04:35 Скорпион
05:15 Империя
Четвъртък, 15 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:35 Империя
03:30 Американска криминална история
04:35 Скорпион
05:15 Империя

Най-гледаните

46

тв програми

Български

14.XI. - 20.XI.2018 г.

01:30
02:30
03:00
04:00

Новините ON AIR
Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
16 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая
00:15 Новините ON AIR
00:45 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:00 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
17 ноември, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB
09:30 Началото на времето
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер
14:00 Криза - поредна
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора

20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция „Тежка вода“
23:00 Филомена – драма,
биографичен, САЩ, Великобритания, Франция,
2013 г.; режисьор: Стивън
Фриърс; в ролите: Джуди
Денч, Стив Куган
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
18 ноември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:30 Пътешествието на Кюриосити
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер
14:00 Криза - поредна
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“ – драма,
криминален сериал
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция „Тежка вода“
23:00 Битката за Севастопол –
военен, драма, Украйна,
2015 г.; режисьор:
Сергей Мокрицкий; в
ролите: Юлия Пересилд,
Евгений Циганов, Джоан
Блекъм, Никита Тарасов
01:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB

05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История
19 ноември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
20 ноември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически
сериал
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR

00:55
01:30
02:30
03:00
04:10

Директно
Брюксел 1
Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
21 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически
сериал
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
22 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъ-

пление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей - исторически
сериал
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
23 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Райски градини
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:15 Страната на изобретателите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR - новините
с коментар с Ганиела
Ангелова
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
24 ноември, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB
09:30 Енигмата Юпитер
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер
14:00 Криза - поредна
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW

15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция „Тежка вода“
23:00 Да оцелееш с вълци –
драма, Франция/Белгия/
Германия, 2007 г.; режисьор: Вера Белмон; в
ролите: Матилд Гофар, Ги
Бедо, Мишел Берние
01:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: История
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
25 ноември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
09:30 Дарвин – бъдещето на
видовете
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер
14:00 Криза - поредна
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
23:00 Зулу – трилър, криминален, драма, Франция,
2013 г.; режисьор: Жером
Сал; в ролите: Орландо
Блум, Форест Уитакър,
Конрад Кемп и др.
00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов

Петък, 16 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:40 Американска криминална история
04:25 Ченс
05:15 Империя
Събота, 17 Ноември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Двойна печалба
16:10 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Кога ще пристигнем?
21:00 Семейство Симпсън
21:30 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Необикновените
22:55 911
23:55 От местопрестъплението: Маями
00:50 Живите мъртви
01:45 Американска криминална история
02:50 Заразата
03:50 Заразата
04:30 Психаротерапия

04:50 Психаротерапия
05:05 11.22.63
Неделя, 18 Ноември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Кога ще пристигнем?
16:10 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Смахнатият професор
21:30 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Богатството
22:55 Готика
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:45 Американска криминална история
02:50 Заразата
03:50 Заразата
04:30 Психаротерапия
04:50 Психаротерапия
05:15 11.22.63
Понеделник, 19 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Необикновените
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Скорпион
22:55 Живите мъртви
00:05 Под наблюдение
01:05 Касъл
02:00 Касъл
02:55 Империя
03:50 Американска криминална история

04:35 Ченс
05:15 Империя
Вторник, 20 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Скорпион
13:30 Пришиване
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:35 Американска криминална история
04:35 Ченс
05:15 Империя
Сряда, 21 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:35 Американска криминална история
04:30 Ченс

05:15 Империя
Четвъртък, 22 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:35 Американска криминална история
04:30 Ченс
05:15 Империя
Петък, 23 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:25 Ченс
05:15 Империя

Събота, 24 Ноември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Смахнатият професор
16:15 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Облачно, с кюфтета
21:30 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Необикновените
22:55 911
23:55 Пазители на времето
00:50 Живите мъртви
01:40 Американска криминална история
02:50 Заразата
03:50 Заразата
04:40 Психаротерапия
05:05 11.22.63
Неделя, 25 Ноември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Облачно, с кюфтета
16:10 Психаротерапия
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Психаротерапия
18:05 Психаротерапия
18:35 Пришиване
19:30 Смахнатият професор 2
21:30 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Скорпион
22:55 Гняв
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:45 Американска криминална история
02:50 Заразата
03:45 Заразата
04:30 Психаротерапия
04:55 Психаротерапия
05:15 11.22.63

Понеделник, 26 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Империя
13:30 Хавай 5-0
14:25 Необикновените
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Скорпион
22:55 Живите мъртви
00:05 Под наблюдение
01:05 Касъл
02:00 Касъл
02:55 Империя
03:50 Американска криминална история
04:35 Ченс
05:15 Империя
Вторник, 27 Ноември
06:00 „Секс, наркотици и рокендрол“
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Скорпион
13:30 Пришиване
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:25 Ченс
05:10 Империя
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ЦСКА-София разгроми с 3:0 Витоша
(Бистрица). Две попадения за червените
вкара резервата Мауридес, а веднъж се
разписа Кирил Десподов, който вдигна
публиката на крака с
майсторско изпълнение. Юношата на Литекс преодоля ефектно двама бранители на
гостите и останал очи
в очи с Василев, пусна топката под краката на вратаря. Успехът
обаче не дойде никак
лесно, тъй като домакините играха слабо
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Армейците се развихриха Шампионът В няколко изречения
в края на мача надви Берое

и вкараха и трите гола от тях пък дойдоха чак
след 78-ата минута. Два в 90-ата минута.
ЦСКА-СОФИЯ - ВИТОША 3:0
1:0 Мауридес 79
2:0 Кирил Десподов 90
3:0 Мауридес 90+3

„Моряците“ отново нокаутираха „сините“

Тимът на Черно море отново се
превърна в кошмар за Левски. "Моряците" нокаутираха "сините" след
победа с 1:0 на стадион "Тича". Така
десет дни, след като Илиан Илиев и
момчетата му изхвърлиха столичани
от Купата на България, отново разплакаха 26-кратните шампиони на
България. Единственото попадение
беше дело на Жоржиньо в 22-ата минута. Този път вратарят Мартин Пола-

чек има голяма вина за гола, който се
оказа решаващ. Освен него Жерсон
Кабрал също не помогна на своя отбор, след като в рамките на две минути си изпроси два жълти картона,
оставяйки Левски с десет човека в
68-ата минута.
Това е третото поражение за "сините" през този сезон в шампионата,
което ги свлече на трето място във
временното класиране.

Ботев спечели в последните секунди

След голяма драма
и голове в последните
секунди Ботев (Пловдив) надигра с 2:0 Септември. Резултата откри
резервата Васил Шопов
в 89-ата минута, а в 94-

Спорт

ата 17-годишният талант
Иван Василев увенча дебюта си с гол, който затвърди трудната победа
на „канарчетата“.
Секунди преди второто попадение Анто-

нио Вутов изпусна дузпа, отсъдена за игра с
ръка на Стилиян Николов, за което футболистът на Септември получи директен червен картон.

Лудогорец победи Берое. Двубоят на "Лудогорец Арена" бе на път да
завърши без в него да бъдат реализирани попадения, но девет минути преди края Лукоки бе точен с
глава. "Орлите" преследваха задължителни три
точки срещу старозагорци, за да върнат аванса
си пред ЦСКА и да увеличат този пред Левски. Това все пак се случи. Считано към момента, шампионите са с актив от 38
точки, а останалите съперници на тима са съответно с 34 и 35.
Срещу Берое разградчани владееха топката
по-често, но не стигаха до
голови ситуации с такава
честота, каквато по всяка
вероятност им се искаше.
През първото полувреме
пък гол на Цонев бе отменен заради спорна засада, а след това задържане на Райнов в наказателното поле остана незабелязано от главния съдия
на мача.
Останалите
резултати от кръга
ВЕРЕЯ - ЕТЪР 0:1
0:1 Боджадж (83)
Ботев (Враца) - Дунав
(Русе) 1:0
1:0 Валери Домовчийски (49')
Славия - Локомотив
(Пловдив) 1:1
0:1 Аралица (1)
1:1 Мицански (62)

Легендата Димитър
Златанов празнува
Надеждите
на разградчани 70-годишен юбилей
се стопиха

Лига Европа група „А”

Лудогорец вече няма шанс да прескочи груповата фаза на Лига Европа. Българският представител сам сложи край на своите надежди, след като
стигна до едва нулево реми при домакинството си
на АЕК (Ларнака).
Селекцията на Антони Здравков не се представи
на необходимата висота, а късният натиск на "орлите" не доведе до нещо повече от пропуск на Марселиньо и удар в гредата на Козмин Моци. Гостите
от Кипър също имаха своите шансове, като трябва

да отбележим сериозния им превес през първото
полувреме, когато само добрите намеси на Ренан
спряха тима от Кипър.
Така след победата на Байер (Леверкузен) с 1:0
над Цюрих нещата в група "А" са ясни. Германци и
швейцарци са сигурни продължаващи в елиминационната фаза, докато Лудогорец и АЕК ще изиграят оставащите си два мача единствено за престиж
и финансова облага.

Емблематичният ни национал,
треньор и волейболен деятел Димитър Златанов
навърши 70 години. В навечерието на своя юбилей той представи в София своята биографична
книга - "Да докоснеш върха", която
е един естествен
завършек на богатия му волейболен живот.
Димитър Златанов
е роден на 9 ноември
1948 година в Ихтиман.
Той е единственият българин във волейболната Зала на славата в Холиуок, Масачузетс. Нападател №1 в света за
1970 година. Избран е
за волейболист номер 1
на България за XX век и
е сред най-добрите 25
волейболисти в света за
миналия век. Участвал е
на три олимпиади - Мексико'68, Мюнхен'72 и
Москва'80. Знаменосец
на българската делега-

ция в Мюнхен и олимпийски вицешампион в
Москва. През 1981 г. става шампион на Италия с
Робе ди Капа (Торино).
Той е първият български волейболист, който
играе в Япония.
Като треньор на ЦСКА
има 4 шампионски титли, а като помощник на
Васил Симов в националния отбор печели
бронз на ЕП в Берлин
през 1983 г.
През 2011 г. е удостоен с най-високото държавно отличие - орден
„Стара планина“ I степен.

Левски Лукойл победи с категоричното 88:72
(30:24, 28:17, 7:17, 23:14) като гост Днипро (Украйна) в четвъртия си двубой от груповата фаза
на турнира ФИБА Европа. "Сините" остават на
първо място без загуба, като вече си осигуриха
и класиране за следващата групова фаза в надпреварата.
Рилски спортист (Самоков) загуби шансове
за класиране напред в турнира ФИБА Европа, след
като допусна четвърта поредна загуба в надпреварата. Възпитаниците на Людмил Хаджисотиров отстъпиха при визитата си на италианския
Варезе с 59:86, като по този начин останаха на
последното 4-то място във временното класиране на група „F“ с баланс от 4 поражения и нито една победа.
Берое (Стара Загора) допусна втора загуба в
група "Е" на европейския клубен турнир по баскетбол за жени "Еврокъп". Старозагорки отстъпиха
пред гостуващия Боташ (Турция) с 51:98. Берое е
на трето място в класирането с победа и две поражения, а Боташ заема втората позиция. Лидер
е Чукурова (Турция) с три поредни успеха.
В следващия кръг на 29 ноември българският
тим приема Чукурова, докато Боташ е домакин
на Умеа (Швеция).
Волейболистите на Монтана загубиха у дома
от чешкия Кладно с 0:3 (18:25, 24:26, 19:25) в първа
среща от 1/32-финалите на европейския клубен
турнир за Купата на CEV.
Българският шампион Монтана загуби при визитата си на Цървена звезда (Белград) с 67:77 в среща от редовния сезон на Адриатическата лига по
баскетбол за жени. Монтана допусна трето поражение в пет мача. В следващия си мач от турнира на 28 ноември българският шампион приема Бучност (Черна гора).
Диа Евтимова спечели трофея на двойки на
турнира по тенис на червени кортове в турския
курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Евтимова и Агнеш Букта (Унгария), втори поставени, победиха на финала третите в схемата рускините Вероника Пепеляева и Анастасия
Тихонова с 6:3, 3:6, 11-9 за 78 минути. Така 31-годишната софиянка заслужи общо 15-а титла при
дуетите в турнирите на ITF и втора за сезона.
Ивет Горанова записа историческо постижение на световното първенство по олимпийско
карате за мъже и жени в Мадрид. Горанова спечели бронзовия медал в категория до 55 килограма
"Кумите", която е една от олимпийските категории. В спора за отличието българката победи
Сара Ямада от Япония с 3:2 съдийски гласа, след
като в редовното време завърши 1:1.
Денислав Златев спечели сребърен медал на
световното първенство по бойно самбо в Букурещ в категория до 100 кг, след като на финала
загуби от Анатолий Волошинов от Украйна.
Най-добрата ни самбистка Мария Оряшкова
спечели сребърен медал от световното първенство в Букурещ. Българката бе много близо до пета титла на планетата, но отстъпи с 1:2 пред
представителката на Беларус на финала в категория до 80 килограма.
В битката за титлата Оряшкова поведе с 1:0,
но 20 секунди преди края позволи обрат. Беларуската самбистка успя да вземе 2 точки и да ликува със световната титла.
Състезателят ни по самбо Борислав Янаков
стигна до бронзовото отличие в категория до
57 килограма. Той постигна пет победи над представители на Япония, Доминиканската република, Азербайджан, Беларус и Монголия.
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Животът се измерва с оставената диря
„В живота не са важни крачките, които
правиш, нито обувките, които носиш, а
следите, които оставяш!”
Тази мисъл се отнася
и за нашия клуб „Тодор
Първанов” – гр. Българово, обл. Бургас, който оставя през годините следи след себе си. Освен
организирането на свои
мероприятия той участва дейно и в инициативите на други институ-

ции в града ни. Работи
съвместно с читалището, с кметството, с основното училище и социалния дом.
На 28 юли поздравихме по случай 98-ия й
рожден ден баба Стоянка Недева с няколко песни. Тя беше приятно изненадана и запя заедно с
нас, дори се хвана на хорото. Срещата мина доста емоционално.
Участвахме съвместно с международна младежка бригада, включи-

телно и доброволци, за
ремонта на помещенията в читалището. То е
изградено с доброволен
труд през 1905 г. Нашите
пенсионери не можаха
да се включат в ремонта,
но в замяна на това им
изнесохме литературномузикална програма, облечени в новите си носии, пяхме, разказвахме
им за нашите обичаи. Запалихме огън, по-младите скачаха на въже, други играха забравени иг-

ри от младите години.
Имаше и почерпка за изпроводяк с пита и сладки. Направихме снимки,
поднесохме им подаръци. Бригадирите бяха
все младежи – студенти
от Белгия. Всички останаха много доволни.
На 15 август празнувахме християнския празник Голяма Богородица.
В клуба ни името Мария
носят най-красивите жени и това не може никой и до днес да промени, както се казва в един

стих. Нашите Марии са
пет. Изненадахме ги с
подаръци и цветя. Те от
своя страна ни почерпиха с богата трапеза. Поздравихме ги и чрез вестник „Пенсионери”.
През август читалището посрещна гости от
Турция – гр. Къркларели. Те се насладиха на
изложбата от старинни вещи. Целта на посещението бе да се запознаят с нашата култура и фолклора ни. Певческата група се включи в това мероприятие,
като им изпяхме нашите странджански песни.
Ръководителят ни Пламен Янев засвири право
хоро, в което се включиха и гостите. Срещата ни
беше задушевна. Получихме и покана за посещение на техен празник.
На 1 септември ни
гостуваха потомците
на проведената родова
среща – 200 години род
Пейчеви.
Всеки ще се съгласи,
че без род и родина бъдеще няма. „За родината всеки, който се интересува, може да намери много, но за произхода трудно се събират
сведения.” Така започна
разказа си организаторът на тази среща. Той е
правил проучвания, събирал сведения от близки и познати, за да стигне до най-далечните корени на рода.
Гостите бяха посрещнати с пита и шарена сол
и китка здравец. Всички
се настаниха на подре-

дените и украсени маси.
Певческата група ги поздрави с програма. Присъстващите в продължение на часове общуваха
помежду си, споделяха
спомени. Родиха се нови запознанства. Издадена бе и книга за рода,
която ще се съхранява за
следващите поколения.
На 22 септември отново бяхме поканени
от друг род – Комитовия. Поздравихме ги с
програма. Поддържаме
непрекъсната връзка и с
основното училище. Винаги с радост се включваме в техните празници. За годишнината на
училището изнесохме
богата програма.
Имаме сключено шефство и със социалния
дом. На всеки по-голям
празник го посещаваме
с подаръци и програма.
Работим съвместно и с
кметството. Кметът г-н
Йорданов винаги се отзовава на нашите искания и ние вземаме участие в градските тържества. Животът в клуба е
богат и разнообразен.
На всички пенсионери от клуба ни и другите приятелски клубове
от ОС-2004 и най-вече на
Вяра Андонова, председател на общинското ръководство, желая много
здраве, късмет и благополучие през идните години!
Р. ДИМИТРОВА, член
на ПК „Т. Първанов”
– гр. Българово, обл.
Бургас, при ОС-2004 Бургас

Учредиха Национален съвет
на военно-патриотични и
пенсионерски организации

Първият национален протест, проведен на 17
oктомври т.г., на който пенсионерите поискаха
достойни доходи, ще бъде последван от втори.
Главните организатори СОСЗР, Съюзът на пенсионерите-2004 и пенсионерски организации, участвали в инициативния комитет по подготовката на петицията, решиха
това да стане
пред Народното събрание. Датата и
часът ще бъдат съобщени допълнително.
За създаване на по-стройна организация и
сплотяване на редиците бе учреден Национален съвет на военнопатриотични и пенсионерски организации. За председател бе избран генералът от запаса Златан Стойков – председател на
СОСЗР (на снимката). Седалището на съвета ще
бъде централата на СОСЗР. Инициативният комитет за организиране на протеста ще прерасне в
оперативен орган на Националния съвет.
Искаме реалните размери на пенсиите си и закон за възрастните хора, е основното настояване, около което се обединиха участниците в съвещанието при обсъждане на резултатите от първия протест и набелязване на организацоинните
стъпки за втория.
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XXIII национален фестивал
„Листопад на спомените”, Варна - 2018

Певческа група за автентичен фолклор
„Блага Дума”, с. Сенокос, Добричко

Благодарност

В нашия град Септември, обл. Пазарджик,
има изградени три пенсионерски клуба. В моя
клуб „Надежда” членуват 100 пенсионери. Той
бе създаден преди 25 години с председател
Ваня Тодорина. Към клуба има изградена певческа група с ръководител Здравко Николов.
Хорът взема активно участие в окръжни и републикански фестивали и печели много награди, дипломи и медали. Председателката ни Ваня Тодорина много добре организира живота
в клуба. Тържествено празнуваме рождените и имените дни на всички членове. С желание посещаваме клуба и с интерес участваме
в разнообразните мероприятия. Провеждаме
и посещения на други клубове и екскурзии
из страната.
Община Септември и кметът й Марин Рачев
имат много добро отношение към пенсионерите и се отнася бащински към тях. Създадени са добри условия в клубовете, обзаведени
с телевизори, климатици и кухненски боксове.
Община Септември има почивна станция сред
прекрасна борова гора край китното градче
Ракитово, където по график с минимално заплащане през лятото почиват по желание нашите пенсионери.
Стана традиция по случай 1 октомври – Деня на възрастните хора, кметът да ни поздравява и връчва подаръци и цветя. Да е жив и
здрав! От все сърце му благодарим!
Клуб „Надежда”, гр. Септември

Уважение и
благодарност

В

красивия Радомир,
разположен в едноименната Радомирска котловина, в прекрасен пенсионерски клуб
се проведе поредният
празник на пенсионерите от СП-2004, посветен
на юбилейната годишнина на председателката
Настя Найденова.
Градът е с богато историческо минало и будно национално съзнание,
център е на Войнишкото въстание, от тук през
1918 г. България за първи път е провъзгласена за
република, а след 1995 г.
е въстановено пенсионерското движение.
Благодарим на будните
възрастни хора и техните ръководители през годините, които са органи-

зирали дружеството в Радомир и са създали условия за културни и социални контакти на хората
от третата възраст.
Независимо от бурното време, в което живеем,
от ударите и провокациите, съюзът отстоява позициите си като най-масовата пенсионерска организация и продължава да
защитава правата на пенсионерите с всички законови средства.
Организират се нови
дружества в района, разширява се клубната база
и се попълват редиците
с нови членове. Запазването и привличането на
нови членове дължим на
Настя Найденова и на стотици други, които работят
всеотдайно и безкорист-

но за отстояване правото на достоен живот на
възрастните хора в страната ни. Благодарим ви,
приятели.
По инициатива на общинското ръководство
на СП-2004 се организира
тържествено отбелязване
на 75-годишния юбилей
на г-жа Найденова, председател на СП-2004 в Радомир.
В клуба на дружеството в тържествена обстановка и приятна атмосфера се събраха членове на пенсионерската организация да поздравят
юбилярката.
Председателката откри
тържеството и представи
гостите от ЦС на СП-2004
В. Николова - председател на съюза, и Ст. Груев –
председател по организационните въпроси на ЦС.
Последваха поздравления и пожелания за крепко здраве, щастие, бодър
дух, творческо вдъхновение и успехи в организационната работа, посве-

тена на възрастните хора.
Празникът беше изпълнен с много музика, танци и индивидуални изпълнения. С топли думи приветстивие и поздравителен адрес поднесе и г-жа
В. Николова, като пожела на юбилярката много
здраве, дълголетие и успехи в организационната работа за хората с побелели
коси. С решение на ЦС на
СП-2004 Настя Найденова бе наградена с юбилеен медал с благодарност
за активната й дейност в
работата на СП-2004.
Като на всеки празник
организаторите поднесоха на гостите прекрасна торта.
Ето така продължава животът на Съюза на
пенсионерите-2004 в атмосфера на добри отношения, което обединява
пенсионерите, дава им сили в отстояване на правото за достоен живот.
В. Николова,
председател
на СП-2004
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нона Йотова e народен представител от ПГ
на „БСП за България“, избрана от гражданската
квота на 24-ти мир в столицата. тя е артистка, певица и композитор, родена в семейството
на творци. Баща й кръстьо кръстев е писател,
майка й и двамата й чичовци - музиканти , а баба й народна певица.
През 1991 г. нона Йотова завършва ВитиЗ
„кръстьо Сарафов“ специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор елка михайлова. Заедно с режисьора николай Георгиев основава Първия български женски
театър, като първата й роля в него е на Сирано
дьо Бержерак в едноименната постановка. играе
в театър „Българска армия“ и в Сатиричен театър „алеко константинов“.
От стр. 1
Когато обаче поведението на някои народни представители е неуважително и вулгарно,
то и рейтингът на НС е
унизително нисък. Проблемите идват от липсата на култура и възпитание в семейството. Има
народни представители, които говорят на диалект, а това е недопустимо, щом си публична
личност. Няма значение
къде си се родил, важно
е да положиш усилия да
се образоваш и да имаш
култура на изказа. Проблем е цялото неглижиране на родния език, 90
процента от народните представители „мекат”, което е далеч от
правилното говорене.
Ние изчезваме като нация. Вижте, болката ми
е, че българският език
си отива. Мой роднина,
живеещ в чужбина, винаги когато се връща в
България е ужасен от
това, което се случва с
българския език. Свидетели сме на липса на грамотност, на простащина,
която се вихри в медиите, социалните мрежи и сред обществото.
За нас, депутатите, е наложително да показваме езикова култура. Доколкото зная, има курсове за ограмотяване и

всеки уважаващ себе си
политик или държавник
може да се възползва от
тях.
- Бихте ли споделили вашите впечатления и конкретни ангажименти в двете постоянни комисии, в които работите? Да припомним на читателите:
комисията по културата и медиите и комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалбите на гражданите.
- В едната съм като
представител на изкуството. В Комисията по
жалбите проведохме де-

писа писмо до комисията с молба да се въведат
задължителни квоти за
българска музика в радиоефира. Сдружението цели да се предизвикат промени в законодателството, които да
подпомогнат и защитят
българската музикална продукция. Ние подкрепихме инициативата и я приветствахме.
Срещнахме се с изтъкнати музиканти от сдружението като Петър Писарски, Дани Милев, Васил Гюров и още колоси
в това изкуство. Всички бяхме единодушни
и възмутени от нахлу-

В спектакъла "джина и Фидел"
бат, свързан с проблемите в областта на културата. Сдружение “Независими автори, музиканти и продуценти“ на-

Éîðäàíêà Õðèñòîâà 55 ãîäèíè íà ñöåíà

На 19 ноември в НДК, зала 1, от 19.30 ч. Йорданка Христова ще отпразнува с грандиозен концерт 55 години на сцена. Почитателите на нейното творчество ще имат възможност да се насладят на музикалната изповед на голямата певица
– срещи, раздели, полети, ежедневие, разкаяние,
страст и много любов.

ването на чисто американски и западноевропейски продукции, като
в същото това време се
игнорира българската
музика. Недопустимо е
да има три големи музикални фирми, които
са монополисти на музикалния пазар. "Вирджиния Рекърдс“, „Монте мюзик“ и Adamand
Records на Криско имат
големи програмни блокове в националното радио, а това ограничава и убива нашия пазар.
Музиканти споделят, че
песните на Графа обсебват радио- и телевизионния ефир. Владимир
Ампов е навсякъде и
според зрителите е вече досаден. Да ме прощават някои, но певческите изяви на Криско са
далече от изкуството. Не
може да те преследват
дори и в магазините в
радиоефир едни и същи
безвкусни песни с глупашко съдържание. Така младите биват мани-

пулирани и им се насажда лош вкус, а не стойностно изкуство.

- Усетихте ли подкрепа от близките и
колегите си в театъра,
когато бяхте избрана
за депутат от БсП?
- Когато бях номинирана като кандидат
за депутат от БСП, много хора, които не бяха
гласували до момента,
се обадиха и пожелаха
да ме подкрепят. Нека
не ми се сърдят членовете на столетницата,
но мисля, че решението за гражданските квоти беше умно и далновидно. С избора на Елена Йончева, проф. Иво
Христов, Тома Томов и
моя милост бяха привлечени хора, които нямат
партийна окраска.
Колегите от гражданската квота идваме от
различни сфери и сме
по-далеч от партийните борби.
Уважавам партийните структури и няма как
да е, защото баща ми
принадлежи към партията и моето наследство е свързано със социалистическата идея. В
ПГ на БСП има единомислие, но и право на различно мнение. Има полемика и диалог за разлика от управляващата
партия. Лично аз не бих
издържала на диктаторски модел, свободен човек съм.
Питахте ме за работата ми в театъра сега. За
мен е в пъти по-трудно
да реализирам творческите си планове, все едно премествам планини за всяко едно нещо.
Мнозина от колегите ми
не бяха много щастливи,
че станах депутат от ПГ
на БСП. Има завист за-

ради депутатската ми
заплата. Някои изявиха
желание и те да станат
народни представители. Казах им да пробват. Нека ги издигнат и
да гласуват за тях. Откакто съм народен представител, някои приятелства се развалиха.
Странното е, че вместо
да намеря одобрение
сред колегите си, че като работещ за културата
в НС мога да им бъда полезна, се получи обратното. Правим представление с колегата Петър Антонов по стихосбирката на Маргарита
Петкова и Добри Пенев
от „Абсурдни времена“ .

Наемът за ползване на
залата е различен - на
мен 250 лв., а на колегата 70 лв. Нищо против,
но защо ми се създават
пречки?
- имате много привърженици и почитатели, които с нетърпение очакват вашите
изяви на сцената. какво ще им предложите?
- Последните 10 години играх в Сатиричния
театър, играя и в Младежкия театър и имам
хубави представления
по европейски драматурзи и режисьори „Белла Дона“ на Щефан
Фьогел - брилянтна комедия, която поставихме в Сатиричния театър “Алеко Константинов“, както и “Джина и
Фидел“ от Жолт Пожгаи. Подготвям нов моноспектакъл по творбата на Щефан Фьогел
„Влюбена, сгодена, изчезнала" с режисьора
Елена Панайотова и се
надявам през есента да
се състои премиерата.
Това е комична пиеса,
писана все едно за мен, с
изобилие от мои песни.
Ценя високо българ-

ските поети символисти и подготвям диск и
книга с техни произведения. Вече имам 15 готови песни, още десет
песни записвам по Николай Лилиев, Теодор
Траянов, Кирил Христов, Христо Ясенов,
Димчо Дебелянов, Пейо Яворов. Книгата е на
издателство “Персей“ на
Пламен Тотев, който издаде и стихосбирката ми
„Ще потъна в очите ти“.
Идеята е дискът и книгата да достигнат до българските училища, читалища, библиотеки, до
културните центрове, до
най-малките кътчета на
България. Ще ми се кметовете на родните места
на поетите символисти
да подпомогнат инициативата в името на паметта и в името на идните поколения. За мен
символистите бяха цветът на поезията ни. И не
напразно още от дете
съм писала песни за някои от тях. Искам да преоткрием поети като Дебелянов, такива таланти
и ангели в поетичното
творчество. Искаме да
градим, а не да унищожаваме. Кощунство е да
се изхвърлят от учебниците произведения на
Никола Вапцаров, Алеко Константинов. Защо?
Да не би “Бай Ганьо“ да
ги дразни или да се припознават в него?
- искрено вярвам
книгата и дискът да намерят място в библиотеките и читалните.
Намирате ли подкрепа от сина ви по пътя
ви на творец и изпълнител?
- Той е търсеща личност
и аз не налагам мнението
си. Вече е 22-годишен и
има амбиция да бъде психолог. Мина през школата на Младежкия театър,
беше баскитарист, но по
здравословни причини с
ръката не продължи въпреки огромното му желание и даденост. Помага ми и когато имам работа, разхожда кучето
ни Спирит, но му казваме Спиро. Синът ми
има любов към животните и заработва по някой лев, като разхожда
кучета на нуждаещи се,
пътуващи.

Нона Йотова сякаш се стреми към съвършенство. Влага естетика, култура и сърце когато
говори, пише или се облича. Променила гардероба си когато стъпила в НС. Отстранила артистичното облекло и се насочила към официалния
дрескод, присъщ за един парламент.
Йотова се допитва и консултира със съпруга
си Бонев по въпросите на политиката. Казва,
че понякога той е рязък, но и справедлив в публикациите си. Посочвал грешките на управляващите, базирайки се на опита и знанията си.
Артистката застава зад тезата, че ако
не запазим езика и духа си, се превръщаме в истинска рая.
Миглена киТаНОВа
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Ламбо пpoмeни зaвeщaниeтo си
Cтeфaн
кpъшкaл нa Гaлa

Mъжът нa Гaлa – Cтeфaн Hиĸoлoв, й ce ĸълнe
пyбличнo във вeчнa любoв oт мaлĸия eĸpaн, нo
вcъщнocт изoбщo нe й e вepeн и нeпpeĸъcнaтo
й ĸpъшĸaл c ĸoлeжĸи oт Hoвa тeлeвизия, глacи
пиĸaнтнaтa ĸлюĸa в ĸopидopитe нa мeдиятa.
Πo-млaдaтa пoлoвинĸa нa Гaлa oт гoдини ce
oзъpтaл зa cвeжa плът и нeпpeĸъcнaтo cлaгaл
poгa нa вoдeщaтa нa „Ha ĸaфe”. A тя вceĸи път мy
пpoщaвaла зaбeжĸитe. Πpeди дa влeзe във „BИΠ
Бpaдъp”, пaлaвниĸът изĸapaл гopeщa aфepa c
дocтa пo-млaдa ĸoлeжĸa.
Πoĸpaй Гaлa пpиятeлят й ce нaмъpдa ĸaтo
вoдeщ в пpeдaвaнeтo й „Ha ĸaфe”, a cлeд тoвa и
пpи Гoлeмия бpaт. Зa ниĸoгo нe e тaйнa, чe пoĸpaй
нaпopиcтaтa cи нeжнa пoлoвинĸa Cтeфaн зaвъди дocтa ĸoнтaĸти и пoзнaнcтвa cpeд cвeтcĸитe
и бизнec cpeдите.
Koгaтo иcĸa дa флиpтyвa c няĸoя зaмoжнa
ĸpacaвицa, Hиĸoлoв пycĸaл в дeйcтвиe cтapия
изпитaн нoмep, c ĸoйтo пpeди гoдини cвaлил и
Гaла – пpaщa им нe ocoбeнo пpилични eceмecи.
A пocлe ce извинявaл, чe yж e oбъpĸaл нoмepa.
Toчнo тaĸa зaпoчнaла вpъзĸaтa мy c вoдeщaтa
нa „Ha ĸaфe” – cлeд няĸoлĸo paзмeнeни интимни cъoбщeния.

Cтeфaн Дaнaилoв e пpoмeнил
зa пopeдeн път зaвeщaниeтo
cи. Зa чeтиpи гoдини Лaмбo нa
няĸoлĸo пъти пpoмeнял вoлятa cи. Зa пpъв път тoй oфopмил зaвeщaниeтo cи мaлĸo cлeд
cмъpттa нa cъпpyгaтa cи Mapия
пpeз 2014-тa, твъpдят зaпoзнaти
c дeлaтa нa ĸинoзвeздaтa.
Πъpвoнaчaлнo в зaвeщaниeтo
му нe бил вĸлючeн poдният мy
cин Bлaдимиp – плoд нa ĸpaтĸaтa
зaбeжĸa c aĸтpиcaтa Иpeн Kpивoшиeвa.
Лaмбo бeшe мнoгo ядocaн
нa мoмчeтo, ĸoeтo yчacтвa във
„BИΠ Бpaдъp” и нaгoвopи ĸyп

нeбивaлици зa бaщa cи. Зaтoвa и
oтpязa Bлaди oт имoтитe и пapитe
cи. Cлeд тoвa oбaчe cинът пoиcĸa
пpoшĸa oт тaтĸo cи и двaмaтa ce
пoмиpиxa, ĸaтo тoвa пpoвoĸиpa
aĸтьopa дa пpoмeни вoлятa cи и
дa вĸлючи млaдeжa, ĸoйтo живee
в CAЩ, в зaвeщaниeтo cи.
Cпopeд нoвoтo жeлaниe нa
Cтeфaн Дaнaилoв cпecтявaниятa
мy, ĸoитo cпopeд зaпoзнaти били
oĸoлo милиoн лeвa, щe oтидaт y
cинa мy Bлaдимиp. 31-гoдишният
мъж oбaчe нямaлo дa мoжe дa paзпoлaгa c вcичĸи пapи нaвeднъж,
тъй ĸaтo мoжeл дa ги пpoфyĸa
бeзpaзcъднo, a чpeз aдвoĸaт,

yпълнoмoщeн oт Лaмбo, щял
дa пoлyчaвa пapитe нa пopции.
Boлятa нa звeздaтa oт „Ha вceĸи
ĸилoмeтъp” билa oбaчe c чacт oт
дългoгoдишнитe мy cпecтявaния
дa бъдaт oбeзпeчeни и eвeнтyaлнитe мy внyци, ĸoитo Дaнaилoв ce
нaдявa дa имa oт Bлaди.

Кpax в любoвтa
Любoвният poмaн
мeждy тв звeздaтa
Цвeтaнĸa Pизoвa и млaдия дoĸтop Beceлин
Йoлoв явнo e c нaпиcaн финaл въпpeĸи

бypния cюжeт.
Мeдиĸът вeчe нe
ce вяcвa изoбщo дo
жypнaлиcтĸaтa, нe я
пpидpyжaвa ниĸъдe и
Цвeтaнĸa Pизoвa xoди пo

зaвeдeния, нa ĸинo и нa
тeaтъp caмa или c няĸoя
пpиятeлка. Koлeгитe й
шyшyĸaт, чe в ĸpaйнa
cмeтĸa д-p Йoлoв, ĸoйтo
e жeнeн и c дeтe, ce e
въpнaл пpи мaйĸaтa нa
дъщepя cи.
Pизoвa cъжaлявaлa,
чe ce e xвaнaлa c пo-млaд
мъж, и ce зapeĸлa в бъдeщe дa нe дoпycĸa тaзи гpeшĸa. Дaли oбaчe
щe cпaзи oбeщaниeтo
пpeд ceбe cи, ce питaт
близĸитe й.
Зapaди млaдoĸa тя
пpиĸлючи 24-гoдишeн
бpaĸ. Tpъпĸaтa ĸъм
aтpaĸтивния лeĸap дaлa
cили нa жypнaлиcтĸaтa
дa cлoжи ĸpaй нa

вpъзĸaтa cъc cъпpyгa
cи, ĸoйтo й ocигypявaшe
oxoлeн живoт, нo й изнeвepявaшe пoд път и
нaд път.
Pизoвa cмятaлa, чe
вpъзĸaтa й e пpoвaлeнa
и зapaди мeдийния шyм,
ĸoйтo ce вдигнa oĸoлo
влюбeнитe. Oт мeceци
тв вoдeщaтa e пo вcичĸи
cтpaници нa вecтниците, тъй ĸaтo xopaтa бяxa
шoĸиpaни дa я видят c
тoлĸoвa млaд мъж.
Ceгa нaй-вepoятнo
Цвeтaнĸa щe ce oтдaдe
нa caмoтaтa извecтнo вpeмe. Caмo oбaчe,
дoĸaтo oтĸpиe cлeдвaщaтa любoв в живoтa
cи.

Венета Райкова се хвали Лopa Kapaджoвa

Зa Beнeтa Paйĸoвa
пoгoвopĸaтa зa скромността нe вaжи. Явно
paбoтaтa мнoгo й порасна, защото нe спира дa

ce xвaли caмa.
Блoндинĸaтa
цялo лятo paзглacявaшe
нaвcяĸъдe, чe e нaйчeтeният пиcaтeл, нo

xвaлбитe й нe cвъpшвaт дoтyĸ. Наскоро тя
пyблиĸyвa cнимĸa нa
бeлeжниĸa нa cинa
cи Πaтpиĸ. B нeгo
имa caмo шecтици и
тyĸ-тaм няĸoя пeтицa. Жypнaлиcтĸaтa гo
пoxвaли и нe пpoпycнa
дa cпoмeнe, чe и нeйният бeлeжниĸ e изглeждaл тaĸa.
„Зa eдин мeceц нa
yчилищe пъpвaтa cтpaницa нa бeлeжниĸa
вeчe e изпълнeнa!
Бpaвo, Πaтpиĸ! Чyдecнo
нaчaлo нa тpeти ĸлac
cлeд тpи мeceцa и пoлoвинa мъpзeлyвaнe ĸpaй

бaceйнa! Caм ce пoдгoтвя, caм пишe дoмaшни,
нямa зaнимaлня, paзчитa нa ceбe cи! Дaли
cъм виждaлa пoдoбeн
бeлeжниĸ? Дa – мoя “ –
нaпиca Beни в мpeжaтa.
Наскоро тя ce изтъĸнa
и ĸaтo мнoгo дoбpa тв
вoдeщa, чe дopи и ĸaтo
oтличeн cъбeceдниĸ зa
интepвю.
„Taĸa ĸaтo глeдaм, и
минaлaтa гoдинa cмe
cтapтиpaли пo cъщия
нaчин ĸaĸтo и тaзи –
втopoтo нaй-глeдaнo
пpeдaвaнe oт вcичĸи
тeлeвизии!“ – съобщи
Paйĸoвa.

Tежка загуба за Aнтoн Xeкимян
Tоп журналиcтът изгуби eдин от най-близкитe cи xора. Tрагeдията щe го държи дълго,
защото никога повeчe
няма да види баба cи
Tонка.
Жeната e починала на 90-годишна възраcт, а тв водeщият го
понаcя много тeжко.
Tой има много cпомeни c баба cи от cвоeто дeтcтво, които го карат да изпитва cтрашна ноcталгия и тъга.
„Баба Tонка cи
отидe. Tази година навърши 90. Kръcтeн cъм
и на нeя, и на дядо ми

Агоп. Баба бeшe
връзката ми c
миналото на моя
род от българcка
cтрана. Bceки път
ми разказвашe за
„едно врeмe“. Kак
cа започвали часовете в училищe
c „Отчe наш,“ за
плиткитe й, които cа cтигали до
кръcта, как cа ce
връщали от жътва и как xората
cа били заeдно на
xорото. Πазя cукмана й
като мома и накититe
от нeйнитe баби. Cъвършeни cа. Tя бeшe

връзката ми c традицията и други cвeтовe,
по-романтични, дори
вълшeбни. Бeшe гор-

да българка. Hаучeна на труд от
cутрин до вeчeр.
Πомня как мeсеше
xляб. Бeшe като
ритуал. Движeнията на ръцeтe. Уeдинeниeто… Разказвашe ми, чe като cа изпращали
близкитe cи eдно
врeмe, xората cа
вярвали, чe родовeтe ce cъбирали
някъдe горe… но
аз знам, чe винаги
щe cи при наc. B cърцата ни. Щe ни липcваш
бeзкрайно“, напиcа Антон Xeкимян.

eдвa нe yбилa чoвeк

Лора Kараджова e
прeживяла огромна
драма.
Дъщeрята на Данчо
Kараджов, вокалът на
група „Cигнал”, вce ощe
нe можe да прeодолee
шока, който я връxлeтя прeз 2006 г., когато блъcна c колата cи
пeшexодeц на cтолично кръcтовищe.
Xитовата изпълнитeлка прeкарала eдна
нощ във вцeпeнeниe и
молитви в „Πирогов”,
очаквайки да чуe дали
мъжът щe оцeлee.
„Бутнаx eдин човeк,
който бeшe c опаcноcт за живота… Tой
прecичашe на чeрвeно,

аз проcто нe го
видяx”, cподeля
Лора прeди години.
Tогава тя ce
обадила първо на брат cи.
Tой толкова ce
притecнил, чe
нe уceтил как
xукнал по чорапи от вкъщи и ce
уceтил eдва cлeд
няколко прeceчки.
„Дойдe полицията, качиxа
мe отзад, отидоxмe в „Πирогов”, казаxа
ми, чe e c опаcноcт за
живота. Πрибраx ce. He
можex да ce разплача,
нямаx cили да ce разрeва дори”, cподeля тя.
Tогава баща й бил на
турнe.
Cподeлила по тeлeфона какво ce e cлучило и той й казал:
„Tи знаeш ли въобщe
какво cи направила?!”
C майка й и брат й ce
върнали в „Πирогов”,
къдeто изкарали eдна
кошмарна нощ.
Hа cутринта лекарите cъобщили, чe човeкът e добрe и щe ce
възcтанови. Оцeлял
буквално по чудо.
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Гробница с уникална фреска Солната мина „Величка”

През юни 2018 г. при
разкопки на археологически обект близо до
Неапол специалистите се натъкват на богато декорирана гроб-

ница с фреска, запечатала празничен банкет.
На уникалната фреска е
изобразен гол слуга, носещ вино по време на
празненство.

Находката е датирана от II век пр.н.е. Специалистите считат, че това са останки от древния
град Куме, който е почти два пъти по-голям от
Помпей. Според древните историци Куме е найстарият град с гръцко
население, живяло по
тези места. Градът е основан от гръцки колонисти през втората половина на VIII век пр.н.е.
Селището бързо се разраства и процъфтява в
продължение на дълъг
период от време.
Декорацията в гробницата се е запазила изненадващо добре - ма-

зилка и пигменти, с които са нанесени фреските. Археолозите считат,
че подобна декорация е
много рядка за този период, тъй като нетипичните украси са били на
мода един или два века
по-рано.
Откритата гробница
предоставя на археолозите богат материал за
анализ и проследяване
развитието на художествените похвати, използвани в региона. За да бъде консервирана фреската, специалистите са я
свалили от стените заедно с намерени фрагменти, паднали на пода.

Експеримент в Космоса
Международен екип изследователи успешно произведе за пръв
път Бозе-Айнщайнов кондензат в
условията на безтегловност в Космоса. Експериментът е извършен
през 2017 г., но резултатите са приключили наскоро.
Бозе-Айнщайнов кондензат е
състояние на материята, настъпващо, когато едно вещество се охлади до температура, много близка до абсолютната нула. Атомите
почти спират своето движение и
веществото преминава в изключително плътно състояние, като проявява квантови свойства в макромащаб. Производството на БозеАйнщайнов кондензат е изключително трудно, защото гравитацията

пречи на устройствата и
чувствителните сензори
за изследване на физически феномени като
гравитационните вълни. Екипът от изследователи създава едно малко устройство, способно да произведе БозеАйнщайнов кондензат и
да се проведат редица
експерименти с него на
борда на космическа ракета.
Устройството се състои от чип в
капсула, съдържаща атоми на рубидий-87, електроника, няколко лазера и източник на енергия. То се активира, след като ракетата достига
надморска височина от 243 км, като

Замъкът на памука

Уникалният природен феномен Памуккале (Памучна крепост) с основание се причислява към
най-фантастичните кътчета на планетата и с право се оценява като най-интересния обект в Анадола, Турция.
Минералната вода е с температура 35 градуса
и с доказани лечебни качества. При отлагането си
карбонатът в нея се превръща в калциев бикарбонат, в резултат на което се създават естествени бели като памук образувания. В баните на това
вълшебно място някога в древността е идвала и
самата Клеопатра. Изчислено е по отложената белоснежна скална маса, че Памуккале съществува
вече 100 000 години.
Топлата вода от минералните извори съдържа
въглероден двуокис и течейки по склона, бързо
се изпарява и образува причудливи, приличащи
на гигантски мидени черупки басейнчета. Потапянето в тези своебразни вани под открито небе
е истинско удоволствие за посетителите. Около
естествено образувания басейн са разположени
магазини и ресторанти.
Името на Памуккале са подсказали и нивите в
близката долина, в които отлично вирее памук наред с маслини, мандарини, смокини и други средиземноморски култури.
Още в древността тук хората изработвали тъкани от памук и овча вълна, както и красиви килими.
Страбон в своята “География” пише за идеалната
минерална вода за боядисване в пурпурен цвят,
което се дължи на съдържащия се железен хлорид.

произвежда Бозе-Айнщайнов кондензат само за 1,6 секунди.
Производството на Бозе-Айнщайновият кондензат бележи началото на нова ера в изследването на квантовото състояние на
материята.

Солната мина "Величка" се намира на 10 км
от гр. Краков, Полша. Тя е един от световните
културни обекти, защитени от ЮНЕСКО. Първият
тунел в мината е прокопан през 1280 г., а светът
научава за нея от папски документ. Дълбочината
на мината е 327 м, а общата дължина на тунелите, разположени на 9 нива, е 300 км.
Много от известните личности на нашата планета са посещавали мина „Величка” от създаването й – Коперник, Менделеев, Гьоте, Хумболт,
папа Йоан Павел II, Бил Клинтън и др. Сред произведенията на изкуството в нея има копие на
“Тайната вечеря”, издълбано в солната скала. В
галерията са създадени уникални скулптури от
солни кристали, които поради влажния въздух,
издишван от посетителите, се деформират и оцветяват. В подземните зали се намират прекрасни параклиси, катедрали и езера. Някои от залите се използват за бизнес срещи, конференции
и сватби. В мина „Величка” функционира и рехабилитационен център, в който пациенти с алергии, астма и респираторни проблеми могат да
получат облекчение.
Най-очарователният факт за мината е този,
че работниците са добивали не само сол, а много поколения от тях са оставяли прекрасни копия от световни шедьоври, на които можем да
се радваме и днес.

Бамбукова гора в Япония
Една от най-красивите гори в света е бамбуковата гора Сагано.
Намира се в западните покрайнини на Киото, Япония, и обхваща
площ от 16 квадратни
километра. Всеки човек, посетил това приказно място, остава
безмълвен не само заради прелестта му, но
и заради звуците, които
вятърът издава в гъстия бамбуков лес.
Като приказна симфония в зелено бамбуковата гора Сагано
безспорно се нарежда
сред едни от най-романтичните места за
разходка из цяла Япония. Тук човек може да

се докосне до красотата на природата, да релаксира и да се зареди
с енергия.
Бамбукът има важно
значение в различните азиатски култури. В
Япония много от храмовете "Шинто” са ограждани в древността с
бамбукови горички като свещена бариера
срещу злото. В Индия
бамбукът е символ на
приятелството, а в Китай - на дълголетието.
Древните лекари са
използвали лечебните
свойства на дървото в
медицината. Соковете
му се прилагали за лечение на астма, кашлица и редица други забо-

лявания.
Известно е, че през
1870 г. Томас Едисон също използва вълшебното дърво под форма-

П итон в банка

та на нажежена жичка
от карбонизиран бамбук за експериментите
си с първата електрическа крушка.

Персоналът на банка в южния китайски град Нанинг преживява истински шок. Причината е едно питонче,
което се стоварва от покрива върху
главите на служителите по време на
оперативката им в банката. Служителите се разбягват панически, а змията
се сгушила кротко зад дивана. Питончето е било с размер 1,5 м, но някои
от големите питони удушвачи могат да
достигнат до 10 м дължина.
Питонът е заловен от ветеринарните власти и е настанен в приют за
животни. Любопитен е фактът, че това е второто посещение на змия в този банков клон. Вероятно питончето
е търсело храна.
Страницата подготви Кармен иванова

14.XI. - 20.XI.2018 г.

Медицина
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ÑÚÇÄÀВÀÒ ËÈ ØÈÏÎВЕÒЕ ÏРÎÁËЕÌÈ?
Главоболието, болките във врата, терапевтичните методи, прилагани в
раменете, гърба и ставите често се ЦЕНТър За Масажи “БиО ЕНЕргО
дължат на заболяване на костно-став- сПЕкТър” – София.
ната система. Костният израстък (шип)
Чрез прилагането на над 100 вида
предизвиква притискане на нервите, манипулативни техники на специалкоито излизат в тази област на гръб- ния японски масаж на проф. М. Сайонначния стълб. Понякога, вследствие джи се постига постепенно отпускане
на травма, тежка физическа дейност на пренапрегнатите и заякчаване на
и др., гръбначният стълб се нато- отслабените мускули в шийно-раменварва допълнително, което е причи- ния и гръбначния отдел, след което
на за стесняване на дисковите меж- се пристъпва към отблокиращи тракдупрешленции. В комни
прос- 26 ГоДИНИ “БИо еНеРГо СПекТъР” плекса влитранства и
зат още зоЦентър за
Възстановителен
притискане
нотерапия,
масажи
сПа център
софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
на нервните
аурикулотеул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
коренчета.
рапия, физи(срещу ІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
По този наотерапия и
близо до х. “Хемус”),
сп. “лъвов мост”),
чин болкивъзстановител. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
те се засилтелна японват, ограниска гимнасизключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
чава се подтика. Тези
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
вижностбезлекарглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
та на целия
ствени метоплексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
гръбначен
ди в комбистълб.
нация ефикасно повлияват на болНяма закономерност за появата на ките при ошипяване, възстановяват
това заболяване. Шиповете могат да нормалната двигателна дейност, муссе образуват при обездвижване, при кулната трофика, засилват кръвообнеправилна обмяна на веществата, ращението и лимфотока в организма,
след травма, след неизлекувани ин- като паралелно нормализират промефекции и др. Влияние оказва и на- нената му реактивност. Процедурите
следственият фактор.
се извършват от опитни рефлексо- и
Естествено е да си зададем въпро- кинезитерапевти, лично обучени от
са може ли да се запази костната сис- автора на терапията. Във ВъЗсТатема здрава и работоспособна за по- НОВиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър на фирдълго време и има ли начин да се на- мата можете да получите и допълнималят болките и да се раздвижат ста- телни водни и топлинни процедури,
вите при ошипяване.
релаксиращи терапии за гръб, както
При подобни оплаквания много до- и специални дрениращи терапии за
бър ефект имат мануалните и кинези- отекли, уморени и подути крака.
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Дълголетие
лекарят съветва

Нормализира работата
на сърдечносъдовата,
дихателната и нервната система, на стомашно-чревния тракт. Повишава тонуса на организма, работоспособността.

С голямо удоволствие предлагам на вашето внимание обезболяващия акупунктурен апликатор. Той
е съставен от 60 броя
пулчета с остри шипчета, прикрепени към
кожено платно 20 на
27 см. Поставен към
болното място, острите шипчета въздействат на биологично активните точки и по този начин облекчават
болката. Използвайки го, човек се освобождава от болката
без лекарства, които понякога лекуват
един орган, а увреждат друг.
Използва се при
главоболие, болки в
мускулите, ставите
и гръбначния стълб.

Препоръчвам ви от
сърце обезболяващия
акупунктурен апликатор за вашата аптечка!
Победете с него болката.
Д-р Филка
ФилиПОВа

оБеЗБоляВаЩ
акУПУнктУрен
аПликатор
За ВсЕки ДОМ
облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска мускулите 1 ЦЕНа
9,9
и нервите.
8л
В.
obezbolaa.com
Поръчки на тел. 0888/254210
ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

ÊÐÀÉ ÍÀ ÍÅÂÎËÍÎÒÎ ÈÇÏÓÑÊÀÍÅ
È ×ÅÑÒÎÒÎ ÓÐÈÍÈÐÀÍÅ!

Френски професор прави прелом в урологията и спасява стотици хиляди хора от срама и дискомфорта.
Френския професор и уролог Фредерик Пике
и биолабораторията в кардиф създадоха бионанотехнологичен метод за възстановяване на
правилното функциониране на отделителната
система на човека. Благодарение на тази формула се предоставя възможността на пациентите, както при жените, така и при мъжете,
да намалят с 97% неволното изпускане и 84%
честото ходене по малка нужда.

ДЕЛИКАТНИЯТ ДИСКОМФОРТ

“имайки 30-годишен стаж като
уролог заедно с познанията ми за
растенията, действащи благоприятно на отделителната система, и знаейки проблема на пациентите ми, реших да намеря
алтернативно решение. обърнах
се към лабораториите във Великобритания, имащи био-нанотехнологични решения за извличане
на 100% чисти натурални съставки от растенията!” - с интерес разказва проф. Пике.
”няма значение дали имате от
скоро или с години това неволно
изпускане/често уриниране - това
може да се преодолее по естествен път без да се налагат операции” - уверено споделя откривателят на формулата.
След направените тестове и статистики вече има констатирани над
100 хил. души в цял свят, които потвърдиха ефективността на тази уникална формула, в това число около 7 хил. души от България, които са
преминали терапията и потвърждават ползите от този метод (виж сним-

ката преди/след
терапията).
Показвайки
резултатите от
терапията на водещите уролози в 24
страни, всички те бяха шокирани...
“Не можахме да повярваме, че без оперативна намеса и медикаменти може да се постигне подобен ефект” споделят уролози от България. “Можем да се поддържаме вечно здрави,
но стига да можем да намерим тайната на природата в нейните растителни дарове” - категорични са
дългогодишните експерти от лабораторията “Кардиф Лаб”. Само качествен продукт, съставен от чисти натурални вещества, може да даде бързи и трайни резултати, стимулирайки организма да реши тези проблеми по натурален път. Благодарение
на съвременната нанотехнология на
молекулярно ниво, също и следвайки биопроцесите в природата, помогна да се създаде уникалният продукт
“DEXOROL’’ (ДЕксОрОл)

ДОКАзАНА ФОРМУЛА

Формулата на този препарат е поместена в капсула, съдържаща 6 ак-

тивни съставки, които бързо и ефективно дават възможността да преодолеете уринарната инконтиненция. Действат благоприятно за възстановяване на правилната функция
на мускулатурата на пикочния мехур,
подобряват нервната система около
него, като подаването на сигнал към
мозъка става в правилния момент и
ни информира, че е време да отидем
по “малка нужда”.

САМО зА ПъРВИТЕ 150 ДУшИ!

Понеже технологията за обработка на ценните съставки не е евтина и
за да е финансово достъпен препаратът за българските граждани, са избегнати всякакви посредници и дистрибутори. В момента в България покупката на препарата става чрез телефонно обаждане към
оторизирания представител за България.
ВажНО! само първите обадили се 120
души ще получат продукта на професор Пике вместо за 189 лв.
само за 55 лв. - опаковка, достатъчна за

едномесечен курс на ползване.
Осигурена е и безплатна доставка
до Ваш адрес!
Промоционалната отстъпка е валидна до 30.11.2018 г.

МНЕНИЯ НА ХОРА,
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

“Цели 15 години се измъчвах и срамувах. След 3 месеца ползване на препарата на професора се подобри уринирането ми и вече не се изпускам!”
Валерия Митова, 76 г., софия
“Ставах по 6-7 пъти през нощта
да уринирам, което ме вбесяваше и
нямах спокоен сън. Пих капсулите 2
месеца и спря честото уриниране. Вече спя спокойно!”
Боян Чавдаров, 63 г., Варна
"Простатата не ми даваше спокойствие и трябваше да ходя често
да уринирам, случвало се и да се изпускам, ако не стигна навреме до тоалетната. След 2-месечно ползване
на капсулите на проф. Пике всичко си
дойде в норма! "
серафим Димитров, 71 г.,
Пловдив
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Öèãóëàðÿò
Есен. Прохладна златна есен. Пред прозореца листата на стария кестен капят като отронени въздишки и Слава сякаш ги долавя. Чува ги,
защото в стаята е много
тихо. Сама е, гледа през
прозореца, брои листата, които се откъсват от
клоните и политат към
земята. Само преди няколко дни колко красив беше кестенът,
обагрен в златисто,
алено, кафяво. А сега черните му клони
са ръце, протегнати
нагоре, към небето.
Тъжен и самотен като
нея. Колко ли години вече е сама? Един по един
си отидоха хората, които
обичаше. И те като есенните листа отлетяха тихо
незнайно къде, понесени от леден вятър. Остана само дъщеря й, Елка, но и тя е далече, през
морета и океани.
От няколко дни обаче
всичко се промени. Елка
пристигна. Сякаш долетя като есенно листо, което се завъртя и падна
на перваза на прозореца й. Пристигна, но тряб-

46

Проза

ваше да свърши много
работа и затова Слава само няколко пъти я
видя. Но днес обеща да
дойде и Слава трепетно
я чакаше до прозореца,
загледана в стария
кестен,

притихнала, за да
чуе стъпките й пред вратата и радостното щракване на ключа в ключалката.
Най-после. Ключът
щракна и дъщерята влезе. Колко е хубава! Нищо
че синът й е вече мъж
за женене. Все така усмихната, все така светят
черните й очи маслини
и косата й е тъй гъста

Български

както някога, макар че
тук-там проблясват сребърни нишки.
Още от вратата казва:
- Мамо, взела съм
билети за симфоничен
концерт. Знам колко
много обичаш музиката
и колко отдавна не си
била на концерт.
- И сигурно знаеш, че
трудно ходя и
няма да
мога
да

отида.
- Не мисли за това. Ще
отидем с такси. Ще съм
до теб. Искам да ти подаря тази малка радост.
- Е, добре, така да бъде! – въздъхва Слава и
неочаквано щастие я
озарява.
Концерт, след толкова години! Радостта я замайва, подема я
като вълна. Отново ще
чуе любимата музика,

Поезия

ще потъне в хармонията и очарованието й,
ще усети онази дълбока сладост, която разтапя сърцето, ще се докосне до вечността.
Концертната зала е
препълнена и жужи като кошер. Всички очакват началото, но може
би най-нетърпелива е
Слава. Усеща, че трепери и й става горещо, като че ли е в пещ, трудно диша.
Ето, настъпва тишина. Излиза диригентът,
леко се покланя, обръща се към оркестъра и
музиката проехтява като бурен южен вятър.
Слава слуша, а очите й
плуват в сълзи. Изпълненията следват едно
след друго.
На сцената излиза млад
цигулар. Цигулката му
плаче, разлива нежни тонове и галещ морски ромол. Слава го гледа, затаила дъх, и все й се струва, че
е виждала този млад цигулар, но къде и кога? Не е
възможно. Той е толкова
млад, а тя - толкова стара.
Къде може да го е виждала? Въобразява си. Талантът му я пленява и затова
си мисли, че го е виждала
и чувала да свири.
Но внезапно неви-

ДНЕС

Рухнаха в нас заповеди Божи –
вярата в Доброто се стопи…
Яхнаха народа ни велможи,
а пък той по навик си търпи…

Няма го и вечното изкуство –
с праведната същност на духа...
Липсва онова човешко чувство,
скрито в скута леден на страха…

дима завеса се разтваря и си спомня. Преди
да се пенсионира, беше
продавачка в музикалния магазин на главната улица в градчето им.
Влизаха и по-млади, и
по-възрастни, купуваха
дискове, но преди да купят диска, молиха Слава
да го чуят и тя им го пускаше. Едно малко момче, може би пет-шестгодишно, често идваше
в магазина. Заставаше в
ъгъла и слушаше музиката от дисковете. Слава
не го беше забелязала,
но после й направи впечатление. Момчето стоеше с часове и слушаше.
Веднъж го попита:
- Как се казваш?
- Васко.
- Васко, защо не играеш с децата, а стоиш тук,
в магазина?
- Слушам – отговори то
и заби поглед в земята.
- Добре, но кажи на
майка ти да дойде, искам да говоря с нея.
Погледна я с големи-

СИРОТЕН ПЛАЧ
Поспрях за миг и чух гласа
на поп певица всеизвестна!
Не тя, а сякаш небеса
трептяха в музика чудесна!
Послушах в манастирски храм
Вечерня Свята как се носи...
В гърдите скътах този плам,
що знатни слушаха и боси!
Гората сетих да мълчи –
огласяше Божествен славей...
В отрада плачеха очи –
заспали Сладкоглас изправи!

стоян МиХайлОВ,
Търговище
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дя, като по пътя почнах
да търся листчето с телефона на шеф-механика, за
да ме впише в екипажния
списък на новия си траулер. И видях насреща си
по стълбите проф. Николай Генчев. Десет-двайсет секунди по-рано или
по-късно нямаше да се
срещнем и съответно нямаше да стана студент по
история, а хладилен механик на океански траулер,
чисто нов – току-що спуснат на вода в корабостроителницата в Щралзунд,
Германска демократична
република.
Тогава нямах представа, че Николай Генчев е
професор по история, а
знаех, че е знатен комбайнер, ожънал 1200 дка
през юли и награден с орден „Червено знаме на
труда”. Историята е такава. В Созопол през лятото дойде да прави репортаж за списание „Младеж”

те си като кестени очи и
поклати остриганата си
главичка.
На другия ден Васко
дойде с майка си.
- Госпожо – започна
Слава, – синът ви обича музиката, музикален
е и непременно трябва
да го насочите към музиката.
- Дори не съм предполагала, че обича музиката – каза майката. - Аз и
мъжът ми не сме музикални. Аз съм шивачка,
а той – шофьор.
- Да, но детето ви
трябва да се занимава с
музика и вие трябва да
му помогнете.
След година Слава
научи, че Васко е в музикалното училище. А
сега беше на сцената,
пред нея, в препълнената концертна зала,
и тя тихо си прошепна: „Мило момче, може би и аз допринесох
малко, за да станеш цигулар.”
георги МиХалкОВ

Но нищо сякаш невидял,
сиротен плач щом чух надгробен!
Бе Муза в Ангел полетял
с излята от душа прокоба!

Залюляха ни във шемета си дните
и заглъхва всичко с всеки час…
Стенат във архивите дедите ни,
бавно чезне българското в нас!
стефан НикОлаЕВ, Варна

Продължение от бр. 45
По принцип бях забелязал в Созопол, че летуващите софиянци са с
2-3 до 5-10 см по-високи от моя набор в града, които бяха средно с
моя ръст – 1,75 м. Софиянци ни обясняваха научно този факт с това, че
в следвоенните години
в София е имало какво
да се яде, дори от черна
борса, а в Созопол – не.
Това е вярно – Созопол
няма земеделска околност, но имаше много
риба. Честно, до десетгодишна възраст смятах, че основните храни в света са хляб и риба
– мама знаеше 220 начина да сготви рибата.
Помислих си, като видях тези върлини: „Докато съм бил в океана,
софиянки съвсем пораснали. Тук няма да мога
да си хвана гадже.” Откъде да знам, че са записвали цял баскетболен отбор!
И… тръгнах да си хо-
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журналистът Тома Томов.
Придружаваха го приятели – по-късно разбрах, че
това са Желю Желев (бъдещият президент), Петко Симеонов и проф. Н.
Генчев. Запихме се и като си тръгнахме от ресторанта, търкаляхме с
Генчев кофи за смет по
улиците. Милицията ни
арестува и в кауша Генчев
се развика: „Аз съм знатен тракторист-комбайнер. Ожънах 1200 декара
и ми дадоха орден „Червено знаме на труда” и
карта за почивка в Созопол. Ще се оплача в ЦК на
БКП, в Политбюро. Лично
на другаря Живков ще се
оплача.” Началникът на
созополската милиция,
мой съученик от механотехникума, слезе в килията ни и с измъчена крива
усмивка ми каза: „Божо,
вземай си събутилника и
изчезвайте от тука, докато не съм се ядосал.” От-

несох Генчев до къщата
си, където ни чакаха Жельо, Петко и Томата, качиха се на колата и тръгнаха
към София.
Като видях Генчев, се

тук?” Обясних му казуса и
че съм решил да се връщам в океана, а той изрева, че съм кръгъл идиот,
хвана ме за ръкава, вмъкна ме при декана и му

ухилих, смятайки, че и
той идва да се записва
за студент (по линия на
герои на труда), го питам: „Не ти ли е късно да
учиш?” Той се разсмя и
каза, че е професор във
факултета, и на свой ред
попита: „А ти нали беше моряк, какво правиш

каза, че ако не ме запише, най-вероятно ще ги
разстрелям. Като моряк
съм пренасял оръжие за
Виетнам, Ангола, Алжир
и Бифра, сигурно съм си
скрил поне един пистолет и сега ще го извадя.
Стойко Колев погледна
документите ми и каза:

„Що не се обади бе, ти
си напълно редовен” и
нареди на една госпожа
да ме запише.

съТрУДНик
На ДържаВНа
сигУрНОсТ
Паралелно моите
професори, изглежда, са убедили не само нас, но и покровителстващата ги Людмила Живкова, също тяхна
ученичка, че издирването на нови извори за
българската история е
приоритетна задача за
историографията ни, че
основната им маса е в
чужбина и затова би било полезно в тази дейност да се включи българското разузнаване,
така както е било преди 9.IX.1944 г. Както научавам едва в наши дни,
през 1973 г. е създаден
т.нар. ХIV отдел в Първо главно управление.

Следва
Божидар
ДиМиТрОВ

Обяви

14.XI. - 20.XI.2018 г.
малки обяви
02/8659041 - Издателство търси карикатуристи
и илюстратори
0877/501088 - продавам изключително добре
запазен „Форд КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

0893/542277 - продава мерцедес А 160, бензин,
2001 г., сив металик, алуминиев и джанти, климатик
0897/507266 - продава
мерцедес ВИТО 7+1, бензин
и газ. Спешно!
02/8586961 - продава
покривки за легла ледека
с дълъг косъм, оранжеви,
размер 150/200 см - по 25
лв./бр.
0 2 / 8 6 8 4 8 8 7 ,
0876/603115 – продава материали за мартеници
0899/287565 - продава
проходилка на колела със
спирачка, 50 плочи за грамофон, 4 пожарогасителни прах.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 - продава
електромер, водомер, пружина за легло, пощенски
марки, картички, грамофонни плочи
0898/483353 – продава
окоренени лозички, 2,50 лв.
за брой

0877/882177 - 4 тома приключения, написани от Фридрих Герстекер
преди 200 г. - 20 лв.
0899/929303 – продава
павилион 7 кв. м, София, изгодно по договаряне
0898/483353 – продава
окоренени лозички, 2,50 лв.
за брой
0885/586136 – Софка
Славова от Айтос търси
Нели от Бургас. Завършихме за начални учителки и
дружинни ръководители.
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0895/779512 – продава
нови чугунени радиатори и две отоплителни тела
вода, нагревател 2 кило-

вата, поставка на колела
0894794406 – продава
лампа „Биопром”, пишеща
машина „Хеброс” 1300, ортопедично легло, масажори
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини, циркуляр за професионални
цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава
кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен електрически радиатор, гоблен
Вилеров „Ифигения”, два
килима
088/6373501 – подарявам тибетска гъба
0889/378252 – продава
мини казан за ракия, етерични масла – 170 лв., уред
за жива и мъртва вода – 45
лв., дръжки за врати – по
5 лв./бр.
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт и др. аксесоари. Продава за мерцедес купе 114115, стъкло за фар, предна
решетка, тасове
0988/751416,
093/422371 – продава
стругове за обработка на
метал и дърво, кола субаро на части, двигател – 80
хил. км
0879/421080 – продава
полунови калорифер, 9 нагревателя ловчански вместо за 215 лв. от магазина –
само за 25 лв. Продава нова порцеланова мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава
струг, банциг, гатер-банциг,
бормашина
0898/380387,
02/8242129 – продава китеник, спортен велосипед,
радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна, старинен часовник и телефон,
приставка за бормашина –
абрихт, ренде
0879/950078 – медицински фелдшер със стаж
на село и в „Спешна помощ”
търси работа по специалността
0877/882177 – яке от естествена кожа мъжко, европейско, ново, голям размер

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 12 ноември 2003 г.
внезапно почина
магистър-фармацевт

Юлиан Иванов Ангелов

Роден на 20 октомври 1960 г.
Петнадесет години изминаха
от този злощастен ден,
но мъката по теб остава!
Почивай в мир!
Мама Ани, брат Румен,
вуйна Данче и вуйчо Цветан
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Съобщения

ТАРИФА

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

– 150 лв., сако от естествена
кожа, голям номер, употребявано – 50 лв.
02/8586961 – продава
покривки за легла 150/210,
абсолютно нови, ледека, с
дълъг косъм, оранжеви –
20 лв./бр.
0888/245413 – продава
2 тома „Вътрешни болести”,
1 бр. „Лекарствен справочник”, 4 тома „Ръководство
по кардиология”, на руски,
„Анатомия на човека”, матрак 90/180 см – 56 лв., електрическа печка за баня – 32
лв.; нов дамски кожух № 54
– 180 лв., нова месомелачка
– 65 лв., нова сокоизстисквачка електрическа – 82 лв.,
нов газов котлон с две гнезда – 80 лв., нова соковарка
– 78 лв.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава
грамофон с плочи, и колани
0889/613432 – продава
пчелни семейства на рамка
с пита – 18 лв./бр., при закупуване на 5 бр., при повече
пити – 15 лв./бр.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
0878/438599 – продава
инвалидна количка – 270
лв., тоалетен инвалиден
стол на колела – 90 лв., родопско одеяло – 25 лв., котленски килим 2,20 м/3,00 м
02/8586830 – продава пощенски марки и картички

имоти

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

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира на село в Пловдивска или Смолянска област, с добри условия
0897/507266 - продава мерцедес ВИТО 7+1, бензин и газ.
Спешно!
0897/507266 - купува гарсониера в комплекс "Аврен", Ямбол.
Без посредник! Спешно!
0897/299174 - продава къща в гр. Земен,
90 кв., двор 1 дка, допълнителни постройки
0877/882177 - продава имот 880 кв. м
близо до язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден,
електрификация, инфраструктура много
добра. Отлична панорама, тишина, чист въз-

времето
биопрогноза
В сряда установилото се вече отдавна хубаво за сезона време ще
Известно влошаване на здравето може да
продължи. Ще има разкъсана облачност, сутрешните температури има при хора с хемороиди. За подобряване на
ще са ниски – около 3 градуса, а дневните ще достигат 13-14 градуса. кръвообращението ще спомогнат спазването
В четвъртък съществена промяна не се очаква. В петък ще започне да на по – активен двигателен режим и приеманенахлува по-студен въздух от североизток и това ще доведе до спада- то на хранителни добавки, съдържащи биофлане на температурите, като сутрешните вече ще са около нулата, а воноиди, вит. С, вит. Е, магнезий и екстракти
дневните ще достигат едва 8 градуса. В събота, независимо че слън- от гроздови семки, от гинко билоба, глог, арцето често ще се показва, температурите ща бъдат по-ниски и ще ника и див кестен и др. В дните с магнитни буимат отрицателни стойности – до -2 градуса. В неделя също ще бъ- ри е възможно да се засилят оплакванията от
де студено, на места ще има леки превалявания, в планините дори от главоболие и световъртеж при хора с мениеросняг. В понеделник ще е доста студено, без ход на дневните темпера- подобен синдром. Важно за тях е избягването
тури, които ще са между 0 и 1 градус. Във вторник студеното време на евентуални по – големи физически и психо –
ще продължи, като се очакват и превалявания от сняг. Температури- емоционални натоварвания.
те ще са между – 1 и 2 градуса.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 15, 16.XI.

дух, на 40 км от София.
Подходящ за туризъм,
ски, риболов, за лов
на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета.
0885/663425 - търси да купи една стая
със собствен санитарен възел на партерен
етаж - в Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински
специалист търси срещу приемлив наем обзаведена или празна
селска къща с баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска
постройка в село без
медицински персонал
0897/042029
–
предлага къща на село на семейство пенсионери или пенсионерки, безплатно и
безсрочно. Условия
– много добри. Който
няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18
ч. – давам стая под наем в жк „Люлин – 3”.
Сградата е санирана и
топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща
с голям двор, бунар и
други екстри. Цена 40
000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна
масивна къща, лятна
кухня с баня, двор 1300
кв. м, кладенец, ток, вода платени – обл. Пловдив, до гр. Съединение
0894/297967 – продава вила на 3 ет. в Момин проход, напълно
обзаведена или под
наем – 1500 евро
0898/225564 – продава идеален селски
имот с 2 дка двор, лозе, овошки и две сонди
за поливане + масивна къща в Пловдивско,
общ. Първомай
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник.
Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди
Горски извор
0889/340896 - продава апартамент 45 кв.
м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1 ет. във
Варна, кв. Галата - 50
000 евро
052/831253 - продава място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар, чист въздух,
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вода, гора, тишина
0878/950581 – продава имот в Троянския
балкан – с. Балканец,
самостоятелни спални, река, асфалтов път
– 16 000 евро
0884/574410 - продава масивна къща в
центъра на село Недялско, обл. Ямбол, на
главен път, 100 кв. м,
на два етажа, два декара двор и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с
6 стаи в с. Огнен, Бургаска област, с вода, кладенец и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя дворно място с
право на строеж - Варна, за багер с гребло
и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща
с двор и лятна кухня
в Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на
70 км от София, с допълнителен парцел
с постройка. Цена 30
000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно
живеене, всички удобства, Столична община
– 27 000 евро. Бонус –
джип!
0876/574681 – заменя апартамент в Силистра за ниви
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над
300 четиригодишни
тополи в нея, край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава 10 дка иглолистна
гора в района на Велинград
0886/196621
–
спешно търси малък
апартамент в малък
град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава
под наем мазе за склад
или друго
0988/783323
–
спешно продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или
заменям за боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до
мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см стиропор,
отвътре – с ламперия,
и е реконструирана в
двустаен. Към жилището има и гараж
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лУНеН
кАлеНДАР

14 НОЕМВри, 8 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа ВъВ ВОДОлЕй
Да внесете промени в живота си е мъдро решение, но
ни бива много до бързате.
Може да поразредите контактите си – нима е нужно да
сте винаги на разположение
на целия свят.
15 НОЕМВри, 9 лУНЕН
ДЕН, ПърВа ЧЕТВърТ,
лУНа ВъВ ВОДОлЕй
Мрачните мисли за целта
и смисъла на живота оставете за друг път. Общувайте с
колкото се може повече хора. Повеселете се с приятели. Препоръчително е да се
свържете с роднини и близки, които отдавна сте почти
забравили.
16 НОЕМВри, 10 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В риБи
Ще се радвате на добро
здраве, ако не се товарите
прекомерно с работа. Проявете повече откритост в чувствата и мислите си. Направете нещо ново – това ще
ви даде нови сили, а и може
да зарадвате някого от найблизките си хора.
17 НОЕМВри, 11 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В риБи
Време е да поставите
приоритетите си в отношенията – все едно рано ли късно трябва да направите това
Посветете се на по-едри покупки за дома – това ще зарадва и вас, и семейството,
а и ще се изпълни една ваша
отдавнашна мечта.
18 НОЕМВри, 12 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Звездите са с вас по
отношение на финансите – може да имате голям
късмет и да спечелите дори и от тотото. Само не
пренебрегвайте здравето си, за да не ви изненадат неприятно някои
стари и позабравени болежки.
19 НОЕМВри, 13 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Не пропускайте шансовете, които ви дава съдбата, да промените към добро материалното си положение. С човека до вас ще
имате известни противоречия, но те няма да помрачат
общата картина на добрите
отношения.
20 НОЕМВри, 14 лУНЕН
ДЕН, НарасТВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Направете заплануваните покупки и непременно
се консултирайте с близките си. Заемете се с подобряване на обстановката у дома.
Здравето ви е в добро състояние, но все пак посетете лекаря за профилактични прегледи.
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Обяви
ЗаПоЗнаЙте Се

0890/137007 - вдовица
на 68 г., благородна, добра
домакиня, зрава, търси своята половинка - от Пловдив
и региона
0889/174615
74/165/75, от Пловдив,
търси другарче до 75-76 г.,
175 см, 80 кг, от Пловдив,
Асеновград, Хисаря, Пазарджик. Да живее в апартамент, да има кола, да е добър, домошар, да не пие
и да не пуши, да не е конфликтен
0876/046466 - вдовица
на 76 г., без ангажименти
към деца и внуци, търси себеподобен до 85 г.
0876/824264 – 65 г., разведен, пенсионер, живее в
къща. Търся жена от 50 до
60 г., без дом. Да живее при
мен. Да е чистоплътна и да
не лъже!
0898/776349 – 72 г./173
см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска област, разведен,
живее на село в собствен
дом. Търся другарче добро,
благородно, с човешки качества. Аз съм честен, почтен, чистоплътен. Живеене
където предложи дамата.
0885/285997 – неженен
съм, живея сам. Търся самотни дами. Павел Дечев,
с. Варвара, общ. Септември,
обл. Пазарджик
0511/52296 – вдовец на
79 г., самостоятелен, в добро състояние, желае жена до 70 г., без дом, за съвместно живеене в уютно село до курорта Албена и Кранево. Ако е шофьор, е още
по-добре
032/249675 – на 88 г.
търси жена, около 65 г.,
здрава, да не пуши, без ангажименти – за гледане на

Съобщения

Български

мен и сина ми, на 61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
0886/916491 – мъж на
58 г./176 см/66 кг желае сериозно запознанство с жена от 55 до 63 г., от София
и Софийска област
0988/799492,
Емил
Петров - 59/170/60 - Разведен без деца от Козлодуй,
търси съжителство с жена
от малките и големите градове на България. Дамата
да е на възраст от 47 до 63
години. Да има кола, при
евентуално разбиране да
дойде да ме вземе . Когато
заживееш с даден човек го
опознаваш. Работя към Т.Б.
за 500 лв. Добър човек съм.
0877/827210 - след
18,30 ч., 60-годишна вдовица от София търси вдовец от София, 60-65 г.
0898/225564 – желае запознанство с жена, обичаща морето, планината и селото. Аз съм на 70 г., учител по изобразително изкуство, нормален човек
0895/298388 – до 20 ч.
– 72/165/68, вдовица търси
здрав, непушач, трезвеник,
от 68 до 75 г. Съжителство
при мен на село.
0895/751977 – мъж желае запознанство с приятна
дама за сериозно и продължително приятелство. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0896/702155 - мъж на
76 г. желае запознанство
с дама от Старозагорска
или Великотърновска област, която има възможност
и желание за съжителство
при нея
0894/768863 – 85 г./160
см/70 кг, приема бездомна
здрава дама от 65 до 76 г. за
доглеждане и наследяване
– все още съм на крака и с
багажа си!
02/4690408 – след 18 ч.
– самотен учител пенсионер от София търси себеподобна дама за сериозна

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

15 ноември 2018 - 16:55:32 ч. - първа четвърт
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата
от този час и да продължите на сокове и течности до
същия час на следващия ден.

На 18.11.2018 г.
от 11 ч. в София,
кв. Изток, ул.
Чехов №16А, ще
се проведе четене
на неделна беседа
от Петър Дънов Учителя.
Ще се раздават
безплатно книжки
с беседата.

ВХОД сВОБОДЕН!
връзка от 65 до 75 г. Живеене по споразумение. Държавата, националността и
произходът са без значение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43 –
вдовица – хубава, непълна,
осигурена, търси 74-76-годишен господин. Може да
пишете само име и телефон, аз ще ви потърся.
0882/368952
–
65/160/65 – интелектуалка
търси себеподобен, неангажиран – за приятелство,
взаимопомощ и с дом, телефон – Южна България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на
60 г. от хасковско село, не
пуши и не пие, търси жена
от 50 до 60 г. за семейство,
която да живее при него.
Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен
ум, търси мъдър господин
за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен
мъж с отлична визия и здраве, работи, не пие алкохол и
не пуши, очаква запознанство с добра и приятна жена, която да е като него с
чувство за хумор – от Ловешка област, Северна България
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня
с добро сърце търси другар за спокойни старини, до
72 г., от Пловдив и региона
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска

област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63 г./164
см/75 кг, търси жена, за която да се грижи – до 87 г.,
по възможност от град, да
живее при нея с цел съжителство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши,
почти не пие, с пенсия 300
лв., няма кола, без домашни
любимци, домошар, неконфликтен, интелектуалец,
търси дама 60-80 г./160180 см/60-80 кг, възможна
кореспонденция, живеене,
може и при нея - зимата в
столицата, лятото на село
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти,
осигурена, търси другар за
съжителство
0882/550389, Николов
- 81 г./169 см/70 кг, непушач, трезвеник, добряк, лозар, иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от 71 до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не е
осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство.
Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (14.XI.- 20.XI.2018 г.)
ОВЕН - В началото на периода голяма част от вас
ще трябва да преодолеят
някои непредвидени трудности.
Възможно е да станете жертва на
нечии финансови амбиции и интереси. Пазете здравето си.
ТЕлЕЦ - Не приемайте
нападките на близките
си лично, а се постарайте да постъпвате принципно. До
средата на периода премахнете
някои неприятности в дома.
БлиЗНаЦи – В последно
време проблемите не ви
дават покой. Опитайте да
се отнасяте с по-голямо внимание
и към здравословното си състояние, което ще е доста лабилно. Не
се поддавайте на меланхолията.
рак - По-голямата част
от вас ще бъдат подложени на сериозни
изпитания. Възможно е да научите за извършено предателство от ваш близък приятел, което определено ще ви наскърби.

лъВ - Опитайте се да приемете философски ударите под кръста и продължете смело напред! Около средата на седмицата благодарение на
своята предприемчивост и желание ще постигнете успехи.
ДЕВа - Ще имате възможност да превърнете набелязаните цели в реалност.
Доверете се на шестото си чувство и най-вече на собствените
си способности. Овладейте раздразнителността си.
ВЕЗНи - В края на разглеждания период несправедливост ще ви засегне на
лична основа. Подобрете общуването в семейството, за да можете да преодолеете кризите в
по-кратък срок.
скОрПиОН – Не предприемайте излишни рискове.
Общото ви състояние ще е
добро, но е хубаво да увеличите
часовете навън, за да се насладите на пълноценен отдих.

сТрЕлЕЦ – Не се отказвайте да прекарате повече време в компанията на
приятели и близки, за които времето все не ви достига. Насладете
се и на тези свои занимания, които са ви любими.
кОЗирОг – Използвайте хубавите дни, които ви
настройват на позитивна
вълна. Желанието ви за открити
взаимоотношения с партньора
в любовта ще ви помогне да се
справите с проблемите.
ВОДОлЕй – Избягвайте
конфликти с междуличностен и битов характер. Най-малките членове от семейството ви ще са източник на
положителни емоции. Здравето
ви е завидно.
риБи - Укрепете защитните сили на организма
си! Разходките ще ви действат
ободряващо. Обърнете внимание
на взаимоотношенията в семейното гнездо.
ДЖеСИкА

14.XI. - 20.XI.2018 г.
търси жена за съжителство
или брак
0876/779479 - вдовец
на 60 г./160 см/85 кг желае
запознанство с вдовица от
60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована
желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан
мъж, над 172 см, от 73 до 77
г. - за щастлив живот. Само
сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка,
нематериалистка, без ангажименти жена от Варна или
София – за щастлив съвместен живот на двете места
02/9452327 – вдовец
от София, сам, независим,
с кола, не пуши, не пие, 75
г./166 см/70 кг, желае съжителство с дама около
70 г, да не пуши и пие, добра домакиня, да може да
пее. Аз свиря на народни
инструменти, а на мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни и
шлагери
0882/550389, Стоянов
– 79 г./168 см/71 кг, непушач, с полувисше, осигурен, добряк, иска да живее
при нежна домакиня от 67
до 82 г. като влюбено семейство
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Проблеми

Задържаха баба,
продавала дрога

Специализираният
наказателен съд задържа за постоянно в ареста 77-годишна жена,
обвинена от Специализираната прокуратура
за участие в организирана престъпна група
за разпространение на

наркотици в столичния
жк "Люлин".
Най-тежката мярка за
неотклонение е наложена и на останалите трима от групата, в т.ч. на
внука на възрастната
жена, който ръководел
престъпната структура.
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От всичките участници
в групата само жената
не е осъждана. Внукът
й е в изпитателен срок
на предходно условно
осъждане за разпространение на наркотици.
Съдът обоснова това,
че оставя възрастната
жена в ареста, с доброто й здравословно състояние, както и с опасността да извърши друго престъпление. Според данните по делото,
когато внукът й отсъствал, тя разфасовала кокаин и марихуана на дози и ги продавала в дома
си на клиенти след уговорка по телефона.
77-годишната жена е
най-възрастният обвиняем за участие в организирана престъпна
група, подчертаха от
прокуратурата.

Конфликти

Иманяри ограбват България

Близо 30
хиляди
са
иманярите,
които разграбват богатото ни наследство.
България се
превърна в донор на
културно-исторически
ценности. А нелегалните канали за трафик
на антики са безброй.
Изложба в Националния археологически музей представя съкровищата на
България, спасени от
МВР. Оказва се, че сме
сред шампионите в целия свят по донорство
на културни ценности.
Спасените от полиция-

От началото на годината до края
на октомври са хванати над 2700 шофьори след употреба на наркотици 10 пъти повече в сравнение с 2014 г.
През цялата 2017 г. заловените са
били малко над 2800 души. Първенци
в непрестижната класация до средата на годината са водачите в София,
следвани от тези в Бургас, Пловдив и
Стара Загора.
Ако през 2014 г. тестваните в лаборатории проби са били средно 50-100
за година, то в края на миналата година за потвърдителен анализ са постъпили 1000 проби. Само за 9 месе-

та предмети от нашето културно наследство са над 300.
А останалото е
жертва на нелегалния
трафик.
Артефактите, изнасяни от България, според оценките на експертите са приблизително за 1 милиард
долара всяка година.
А зад тази внушителна цифра стои армия
от иманяри.

ца 100 катастрофи в страната са причинени от водачи, седнали зад волана след поредната доза или цигара с
трева, сочат данните на полицията.
Полицаите са обучени да разпознават дрогираните на пътя. Все по-трудно е обаче да преценят само на вид дали шофьорът е употребил наркотици.

Пореден обир на църква Въоръжен грабеж в Благоевград

Църквата
„Свето
Възкресние Христово”
в столичния квартал
„Красна поляна” през
последните години е
обирана повече от 10
пъти, като три от случаите са от началото
на годината. При последния случай групата
обирджии е атакувала
ключалката на църквата, както и един от страничните прозорци, изрязвайки решетка. Откраднати са 1500 лв. всички събрани от посетители на църковната обител.

Храмът няма охранителни камери. Аз
даже решетки не исках да слагам, но явно
че живеем вече в такова време и сред такъв народ, който не
зачита нито вяра, нито нищо. Минали са и
през олтара, разбити
са чекмеджета, които
са съдържали някакви
средства, обясни отец
Марио.
Предполага се, че извършителите на грабежа са поне двама.
"Храмът е осветен
отвсякъде нощно вре-

ме. Решетката е рязана с флекс, който вдига голям шум, а от блока
отсреща няма никаква
реакция", обясни отец
Марио.

Маскирани и въоръжени мъже извършиха
дързък
обир на заложна къща в Благоевград.
По първоначална информация в заложната къща на ул.
"Полковник Дрангов" нахлули четирима маскирани, които заплашили с пистолет служителката. Жената изпаднала в шок,
направила опит да крещи, но била повалена
от единия от нападателите. Докато той притискал главата й в пода, останалите граби-

ли златни пръстени и
ланци. След по-малко
от пет минути обирджиите избягали с автомобил.
Заложната къща е
била открита неотдавна. Служителката не е
наранена, но е в шок.
Предстои да бъде разпитана.

Крадец умря след Съдят кмет за източване на еврофондове
падане от 4 етаж

Крадецът, който обра дома на Мира Добрева
и на други нейни съседи, е починал след падане от четвъртия етаж. Апашът Димитър с прякора Шаката влязъл да краде за пореден път в жилище в кооперация в София. При проникването
в апартамента обаче паднал от четвъртия етаж.
Шаката бил транспортиран в болница в кома и
месец по-късно издъхнал.
Инцидентът станал месец, след като телевизионната водеща написа във фейсбук, че домът й е бил обран за пореден път.
Добрева и съпругът й Жоро Торнев живеят
в комплекс от затворен тип в столичния квартал "Драгалевци".

Кметът на община Шабла
Мариян Жечев е предаден на
съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Добрич. Той ще отговаря пред
магистратите за престъпление със средства от фондовете на Европейския съюз, съобщиха от държавното обвинение.
В качеството си на кмет, представляващ община Шабла, Жечев представил неверни сведения за изпълнени
строително-монтажни работи по Програмата за развитие на селските райони пред Регионалната разплащателна агенция. В заявка за окончателно
плащане подсъдимият представил ка-

Крими
хроника
Арестуваха издирван
за 1 млн. долара

Водач без книжка Десет пъти повече надрусани
погуби две деца
шофьори

38-годишен мъж и две деца - на 12 и 14 години,
загинаха на място при жестока катастрофа в Плевенско.
Инцидентът е станал на пътя между селата Староселци и Горна Митрополия.
Водачът на лек автомобил "Фолксваген Поло" е
изгубил контрол над управлението, колата е излетяла от пътя и се е блъснала в крайпътно дърво.
38-годишният водач и двете момчета, пътували с
него - на 12 и 14 години, са загинали на място. И
трите жертви са от село Горна Митрополия.
Пристигналите на място пожарникари от Кнежа
са рязали огънатите ламарини, за да извадят телата на загиналите. Справка пък е изяснила, че водачът е неправоспособен.
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то изпълнени дейности, които не били извършени от избраната измежду 6 фирми като изпълнител ДЗЗД "Шабла
спорт 2015".
Целта била да се получат
средства в размер на 525 488
лева без ДДС, предоставени
от фондовете на ЕС на България. Към 21 декември 2015 г.
вече са били отпуснати 267 836 лева
без ДДС от заявените средства.
Неизпълнените строително-монтажни работи са описани в 86 позиции в обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Добрич. Те са били
установени и при проверка на експерт.

26-годишният Максим
Илиев Лионкев, който бе
арестуван в Бургас, се оказа издирван от казахстанските власти за източване
на сума в особено големи
размери - 1 млн. долара.
Лионкев бе оставен в ареста преди разглеждането на искането за екстрадиция.
В Казахстан тече разследване, което го уличавало в присвояването на
крупната сума. Това се е
случило през 2012 година, когато той е бил едва на 19 години. Лионкев
е задържан в Бургас, докато подава документи
за придобиване на статут на постоянно пребиваващ.

Блъснат
пешеходец почина

40-годишен пешеходец загина на място, след
като бе блъснат от микробус в София на кръстовището на булевардите
"Христо Ботев" и "Мария
Луиза" при Централната
жп гара. На място веднага са изпратени екипи на
полицията и Спешна помощ.
При качването му в
линейката обаче той е
починал.

Глоба за побой
с бухалка

Районният съд във Враца наложи глоба от 1000
лева на млада жена, пребила с юмруци и бухалка
шофьор в града.
Подсъдимата Т.М., която е висшистка с чисто криминално минало, нападнала съгражданина си Х.
П. на светофара на кръстовището на Табашкия мост
в града.
По неясни и към момента причини побеснялата
врачанка е нанесла побой
с ръце и с бухалка в област
та на главата на Х. П.

Инцидент
с волтова дъга

Момче на 13-годишна
възраст е обгоряло от волтова дъга над железопътна линия в Димитровград.
То е настанено в болница.
Изпратеният незабавно автопатрул установил,
че това е тийнейджър,
който прескочил бетонен
парапет на моста и по външен бетонен трегер е заобиколил предпазна ограда с обозначение "Опасност - високо напрежение!". След това момчето
стъпило на обходен проводник под напрежение,
при което било обгорено
от волтова дъга и паднало до колоната на моста.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

2
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Мъж видял във
вестника обява: „Продавам бял мерцедес в
отлично състояние за
300 долара.“ Решил,
че е някаква шега, но
за всеки случай отишъл на място да провери. Колата наистина се оказала в отлично състояние. С недоумение попитал дамата, която е пуснала обявата във вестника:
- Защо продавате
колата толкова евтино?
- Мъжът ми избяга
със секретарката си и
ми каза, че с имуществото мога да правя
каквото си искам, само да продам мерцедеса и да му пратя парите…

По време на концерт вокалът на транш
метъл банда забравил
текста. Отишъл дискретно до бас китариста и пита:
- Как беше текстът
бе?
- О, не знам, аз си
гледам ритъма…
Отишъл при соло
китариста – той върти главата…
- Как беше текстът?
- А, не знам, чакай,
че ми идва време за
солото…
Отишъл при барабаниста – и той мята
здраво главата…
- Кажи, как беше текстът, че забравих…
- Аз го помня, само
кажи коя песен свирим…

Мъж отишъл при
брачен консултант и
се оплакал:
- Преди години, когато се оженихме, аз
се прибирах у дома
след работа, жена ми
ми носеше пантофите, а нашето малко,
сладко кученце подскачаше и лаеше около нас. Сега, десет години по-късно, всичко е различно. Когато
се прибера, кучето ми
носи пантофите, а жена ми подскача и лае
около мен.
- Защо се оплаквате? – попитал консултантът. – Все още получавате същите услуги.

Мъж се приближил
към красива жена в
голям супермаркет и

Вицове

казал:
- Знаете ли, изгубих
жена си някъде тук.
Можете ли да поговорите с мен няколко минути?
- Защо? – попитала тя.
- Защото всеки път,
когато се заприказвам с някоя красива
жена, тя се появява
като от нищото.

Двама англичани
играели голф. Единият дълго се прицелвал, поглеждал ту нагоре, ту надолу, преценявал разстоянието, посоката и скоростта на вятъра, но
понеже това продължило прекалено дълго, накрая партньорът му изгубил търпение и казал:
- Защо се бавиш
толкова много? Удари топката, човече!
- Жена ми ме гледа от клуба и искам
това да е съвършеният изстрел – отвърнал
другият.
- Забрави – рекъл
партньорът му. – Познавам ти удара по наклонен терен. Нямаш
и най-малък шанс да
я уцелиш оттук.

Двама приятели си
говорят:
- Защо развалихте
годежа?
- Така се получи,
някак си… докато си
говорехме за бъдещето. Аз й казах колко печеля, а тя ми каза колко харчи обичайно…

Пътуват две блондинки във влака и си
говорят:
- Това моето не е
живот, а мъка!
- Намери си любовник и взимай от него
по 500 лева на месец.
- Откъде да го намеря толкова богат?
- Тогава два по 250.
- И това е много
трудно…
- Тогава четирима
по 125.
Мъжът, дремещ в
купето до тях, се обадил:
- Като стигнете до
5 лева, ме събудете!

През зимата едно дете седи с часове пред прозореца и
гледа замислено на-
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вън. Майка му го пита:
- Много е красиво
навън, нали? Как само
падат снежинките!
- Аз всъщност гледам как падат пешеходците, мамо..

Мъж влиза в бар,
започва да пие и от
време на време вади снимка на намръщена, пълна жена по
бански и я гледа. Съседът му на бара го пита:
- Нещастна любов,
а?
- Не, това е снимка
на жена ми. И сме в добри отношения.
- Тогава не разбирам…
- Ами като започне
да ми харесва, значи
съм прекалил с пиенето…

Един шеф на фирма се оплаква на друг:
- Уволних компютърния си специалист…
- И какво?
- Ами какво, сега,
като напишеш „идиот“ в Google, моето


Петка се оплаква на
Чапаев:
- Не ме приеха в
университета, Василий Иванич, скъсаха
ме на историята. Попитаха ме кой е Цезар,
а аз казах, че е жребец
от пети ескадрон.
- Моя е вината, Петка. Докато те нямаше,
аз го преместих в седми ескадрон.

В болницата пациент пита доктора:
- Докторе, разбрах,
че ще ме оперира студент практикант!
- Да, операцията е
утре.
- Ами ако ме умори на операционната
маса?
- Ще му пишем
двойка!

Във фирма за поддръжка на пътища назначили нов работник. Връчили му кофа
с боя и четка и му дали
да прави осева линия.
Първия ден боядисал

име излиза на първо
място.

Мъж пита жена си:
- Жено, какво има за
вечеря?
- Кафе.
- Откога кафето е
вечеря?
- Откакто ракията е
закуска!

Семейство вегани. Мъжът се прибира вкъщи изморен от
работа. Сяда на масата. Жена му сервира
яденето.
- Какви са тия треволяци?
- Свежи кълнове от
киноа…
- Аз съм мъж, работя тежка работа в
строителството. Трябва да ям соеви котле-

2 км. На втория – един.
На третия – 500 м. Викнал го бригадирът:
- Какво става, колега, защо от ден на
ден влошаваме резултатите?
- Ама, шефе, всеки
ден става все по-трудно, нали кофата остава все по-далече…

Жена се връща от
командировка и пита
дъщеря си:
- Татко ти беше ли
тъжен, докато ме нямаше?
- В началото – не,
но последните няколко дни ставаше все потъжен…

Катаджия спи в
леглото с жена си. Изведнъж в съня си за-
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ти…

почва да ръкомаха,
да се мята и да крещи:
- Пенчо, ТИР! Турски! Спирай го, спирай!
Жена му го гали
нежно по ръката и
внимателно му нашепва:
- Спи, спи – празен е!

В галерия за съвременно изкуство.
Уредникът обяснява на посетител:
- Ето, вижте този
пейзаж. Каква загадъчност има в него,
какви нови изразни
средства… Според
вас какво е нарисувал авторът… залез
или изгрев?
- 200% залез!
- Хм, интересно…
защо мислите така?
- Познавам го автора… като знам какво
пиянде и мърляч е…
абсурд да се събуди
преди обед!

Задали на трима
духовници един и същи въпрос – „Кога започва животът?“.
Католическият свещеник отговорил:
- В момента на зачатието.
Имамът отговорил:
- Когато се роди детето.
Попът казал:
- Когато децата ти
се оженят и изплатиш
ипотеката…

Между приятели:
- Е, мина месец, откакто се ожени, как е
семейният живот?
- Не е добре…Вече
ми е забранено да ходя за риба, да пия, да
закъснявам…
- Значи вече съжаляваш, че се ожени…
- И да съжалявам
ми е забранено…

Арабче пита баща
си:
- Тате, какъв е този
парцал на главата ти?
- Това е куфия, моето момче. Предпазва главата ми от горещото слънце на пустинята.
- Тате, а защо носиш нощница?
- Това е галабея, сине мой. Предпазва тялото ми от слънцето.
- А, тате, какви са
тези чехли?
- Това е папукия,
дете. Предпазват краката ми от горещия

пясък в пустинята.
- Тате, а защо ги носиш през ноември в
Стокхолм?

Разговор между
двама моряци:
- Защо капитанът е
тъжен?
- Спечели награда
от лотарията…
- Супер! И какво
спечели?
- Околосветско пътешествие с кораб.

Син на мутра се
прибира вкъщи след
последния учебен
ден. Баща му го пита:
- Е, сине, как завърши?
- Ами, тате, с 5
двойки…
- Малеее, голям
бой ще падне!
- Знам, тате, взел
съм адресите на госпожите!

В съда:
- Обвиняеми, поемате ли вината?
- Сега, господин съдия, съм на бира, но
през зимата с удоволствие поемам вината, особено червените!

В ресторант:
- Какво ще обичате?
- Две кебапчета и
добра дума.
След малко му носят кебапчетата.
Клиентът пита:
- А добрата дума?
- Не яжте кебапчетата..

Из констатации на
управляващите…
- Българинът живее в пъти по-добре!
- Спрямо коя година?
- Спрямо следващата…

Разговор между
колеги:
- Къде ще летиш
през отпуската?
- Страхувам се да
летя.
- Преди полета
пийни нещо…
- Когато пийна, и
тук ми е добре!

Разговор между
политици:
- Колега, с тази наша икономика не
виждам светлина в
края на тунела.
- Това е нищо, аз
пък тунела не виждам!
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Щука и червей

Младата неопитна щука
видя под водата да се кландука
червей съвсем необикновен –
тлъстичък, позачервен,
безгрижен, беззащитен,
съблазнително апетитен.
Люлееше се, без да му пука,
че пред него е застанала щука.
Даже й се хилеше цинично
в спокойствието си
безразлично.
Ядоса се щуката и го
налапа.
Разклати се над водата
проклетата тапа
и тя, докато се усети,
изплющя на въдичаря
в ръцете.
Георги ВЪЛЧЕВ

ЕЖЕДНЕВИЕ

рибирам се вчера, ама съм нервен, ама съм бесен, ама направо съм
луд. И му викам на моя
идиот:
- Ела тука бе, идиот!
Ела бе, кретен!
- Кво бе, баща ми? пита идиотът и дъвче
дъвка.
- Ше ти кажа - викам аз на тебе “кво”! Идвам
от училището! Говорих
с твоя даскал по литература!
- Тоа па задръстеняк
кво иска? - пак пита идиотът и си чеше чатала.
Е, направо откачих!
- Леле – викам, - като
те заблъскам! Леле, като
те замачкам! Писахте ли
вие в училище съчинение “Как прекарах лятната ваканция”?
А идиотът спокоен:
- Писахме. Е?
- И кво си написал викам - ти бе, кретен нещастен?
И му вадя тетрадката:
- “През лятната ваканция аз и брат ми откраднахме едно “Пежо” и го
разфасовахме в гаража
на Пешо.”
Кретенът пак си чеше
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УЧИЛИЩЕ ЖИТЕЙСКО

чатала:
- Ми така беше…
- Може така да е било
- викам, - но така не се
пише! Пише се: “През
лятната ваканция аз и
по-големият ми брат
се обучавахме за автомонтьори в гаража
на чичо Петър.” Разбра ли бе, идиот? После друго! - чета му пак
от тетрадката: - “С братовчеда Коко ожънахме една нива с канабис
в Петричко.”
Кретенът пак:
- Ми така беше…

- Леле – викам, - ше те
убия! Ше ти отвинта тъпата глава! Не можа ли
да напишеш, че с братовчед ти сте помогнали
на една баба в Петричко
да прибере селскостопанската си реколта, а?
Идиотчето се хили:
- А тя, бабата – вика, изобщо не видя ние кога й ожънахме канабиса!
- Млък! - викам. - Млък,
че те заклах! Млък, че
те обезкостих! И най важното! - викам. - “През
лятната ваканция с баща ми изведохме два-

найсет проститутки за
Испания.” Е, как да не
те убия, кажи ми?!
А оня се чуди!
- Що - вика - ше ме
убиваш? Ааа, верно!
Не беха дванайсе, петнайсе беха…
Е, тука направо се
отчаях!
- Ама как може - викам - да си толко тъп
бе?! Ама пише ли се такова нещо бе? Не можа ли да напишеш: “С
баща ми организирахме екскурзия на група
момичета в страните
от Европейската общност?!” А?!
И го хванах кретена и го подух от бой!
Яд ме е само, че преди това не подух от
бой и даскала! Бе къв
е тоя даскал, кво е това училище? За толкова години да не
научи децата каква
е разликата между
жизнена и художествена правда! Да не ги
научи кое може да се
пише и кое не може!
Сега на частни уроци
ли да го пращам моя
кретен или кво?!
Димитър БЕЖАНСКИ

епиграми

За кой ли път България осъмна
във сянката на участта си тъмна.
Разтърсвана от банкови афери,
от явни или скрити далавери.

ТРАНССЕКСУАЛНО

Какво е истината гола
и като как стоят нещата?
Вече да си смениш пола
е като да си смениш полата!

Изнесени в чужбина капитали
и нови по-заплетени скандали,
и тайни със години крити
във сейфове, дълбоко скрити.

ПРОЗРЕНИЕ

Приемам всичко, дето ми се пада –
доволен съм си аз от орисията:
накрая сигурно ще ида в ада,
но там ще съм в казана... със ракията!

Навярно генът ни е програмиран
и в чипа му да е кодиран
стремеж към власт и към богатства
и алчността над разума да властва.
Георги ЖУЛЕВ, гр. Бяла

Васил СОТИРОВ

афоризми
 Когато всеки се досеща, че някъде нещо
става, малцина знаят точно какво.
 И хладната безпощадност прави атмосферата гореща.
 Най-много светли дни има в спомените.
 И от искряща надежда може да се запали огън.
 И неграмотен може да чете страха в очите на други.
 Светлината настъпва от една страна, а тъмнината – от всички.
Борис АНАНИЕВ, София
- Докторе, с удоволствие си плащам данъците
- От кога започна това при вас?

Доброволни самопризнания
Разбирам, че птицата на щастието е кацнала
на рамото ми едва като излита.
Не мога да направя този номер – косъмът ми
да бъде хем чист, хем загладен.
С напредването на възрастта едно ми стана
ясно – човек не може да избяга от смъртта и данъчните агенти.
Не мога да събера мислите си – ветровете, които духат в главата ми, постоянно ги разпиляват.
Турхан РАСИЕВ

Лакърдии

Щедрост

Щедър имам бюджет –
викайте ура в захлас!
Дават благини безчет,
но ги взимат пак от нас!
Такси, данъци, акциз

(и бродерия с реприз) –
някак си се получава.
После „щедро” Той
раздава.
Уляна Иванова

Преди да се ожени,
се чувстваше като бомба, а след това – като
обезвредена бомба.

- Как дядо ти е хванал такова заболяване – „гръдна жаба”, на
младини?
- Ами пиел червено

вино на брега на реката!

- Петърчо, яж вишни, полезни са за
зъбките.
- Дядо, ти затова ли
налиташ все на пияни
вишни?
Митко БРЪЗИЦОВ
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