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40

70

СТОТИНкИ

СТРАНИЦИ

разходите растат
по-бързо от доходите

Çà âàøåòî

на стр. 3

сезонът

®

на тиквите

Брой

на стр. 10
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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

У нас често се говори за т.
нар. златно швейцарско правило, според което пенсиите
трябва да се увеличат с 50% от
инфлацията и 50% от
покачването на средния доход в страната.
За другите аспекти на
пенсионната система
на Швейцария обаче
дори не сме чували.
А в тях можем да намерим някои полезни идеи. на стр. 2

Не съм срещал нищо
по-интересно от хората

раЗмисли на главния редактОр

Преизчислението

любен дилов-син на 55

на стр. 30

В изборната суматоха управниците се саморекламираха с поредния „балансиран” бюджет. Направиха го, за да може Б. Борисов и
други агитатори да застават пред
гласоподавателите с положителни
внушения за бъдещето. Да твърдят,
че сме страната с най-ниска безработица и прогресивно намаляващи
дългове. Да спрат протестите на

Мъжете на
Ваня Цветкова
Стане ли дума за мъже,
Ваня Цветкова прави ледена физиономия и категорично отказва да дава каквито и
да било подробности. „Приключих с тази тема отдавна“,
е дежурният лаконичен израз на звездата от „Седем ча-

на стр. 4

Стотици запяха песните
на Калинка Вълчева

са разлика“. Въпреки думите й обаче талантливата актриса няма как да
отрече, че в живота й
има двама мъже, които са оставили завинаги отпечатък в сърцето й. на стр. 9

Фолклорен
празник два
дни огласяше
град Тервел.
Деветото издание на „С песните на Калинка Вълчева“ се проведе през октомври. На
18-и
гласовитата изпълнителка отпразнува рождения си ден.

ПОЗиЦия

ПРЕхОДъТ

30-годишният юбилей от началото на промените не се превърна в национален празник. Това е разликата между Девети септември 1944 г.
и Десети ноември 1989 г. Първата дата е символ на просперитет, икономически възход, битово благополучие, сигурност, ясна перспектива за бъдещето… За онова, което се случи след
„демократичния преход”, най-вярна оценка дава
държавният глава Румен Радев. Повечето медии
редактираха равносметката му, смекчиха я, пригодиха я към слуха на управниците. Ето защо решихме да я публикуваме в пълен размер. Защото, ако за Б. Борисов и близкото му обкръжение
„последните 30 години са най-хубавото нещо,
което се е случило на страната” (пълния текст
публикуваме на стр. 12), то за огромна част от
народа не е така:
„Преди 30 години България пое с ентусиазъм по нов път. надеждата за по-добър живот обаче се сблъска с дълбоки общественоикономически сътресения, за които българите платиха висока цена. грабителската
приватизация, пренаписването на историята, обезличаването на българската култура и традиции са част от явленията, които
ни тласнаха към материална и духовна бедност.“ - споделя президентът.
на стр. 4

медиците, неполучили обещаните
милиони, учителите да продължат
да подкрепят ГЕРБ заради ангажимента за двойно увеличение на заплатите и т. н. Надзирателите в затворите умело използваха момента – заплашиха властта, че ще излязат на улицата, малко са по щат
и парите им са мизерни.

на стр. 8

Здравеопазването

Най-високата в Европа преждевременна смъртност, причинена от неинфекциозни болести,
сред хората в активна икономическа възраст е регистрирана в
България. Това сочат данните на
Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) в документ, озаглавен „Поглед
върху здравеопазването в Европа 2016”. Тази осезаема загуба за
все по-дефицитната работна сила
в българската икономика се равнява на повече от 2500 потенциално продуктивни човекогодини
на всеки 100 хиляди българи.

на стр. 3

на стр. 33

енчо керяЗОв:

„Ïенсионери”
сëóжи на истината

абонамент 2020

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

1 месец 3,50 лв.
2 месеца 6,30 лв.
3 месеца 9,10 лв.
6 месеца 17,50 лв.
12 месеца 35 лв.
на стр. 5

КАТАЛОЖЕН №552

2

2

В

предишния брой
на вестника се
спряхме на въпроса за ползването на семейното жилище след
развода. Сега ще се спра
на проблема с разпореждането със семейното жилище по време
на брака и след развода. Най-напред ще
поясня разликата между двете понятия. Ползването на един имот
или дадена вещ е само
един елемент от правото на собственост. Собствеността предполага
три основни компонента, а именно – владение, ползване и разпореждане. Човек, за
да е пълноправен собственик на дадена вещ,
имот и т.н., трябва да
владее, ползва и да може да се разпорежда с
нея. Значи ползвателят
владее и ползва вещта,
имота, но той не е собственик, защото той не
може да се разпореди с
тях. Под разпореждане
се разбира, че собственикът може да продаде
имота, може да го дари
и да извършва всички
други правни действия
(сделки) както намери
за добре. Докато ползвателят, владелецът ня-

Законът

Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Разпореждане със семейното жилище
мат тези важни възможности. При семейното
жилище обаче законодателят е въвел определени ограничения при извършване на разпоредителни действия с
него. В глава 4, раздел 2 от Семейния
кодекс (СК) при
бракове, сключени
при условията на
съпружеска имуществена общност,
се указва, че: „Вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо
от това на чие име са
придобити.” В тази хипотеза ще разгледаме
въпроса със семейното жилище, придобито
по време на брака. Това означава, че двамата съпрузи, независимо
на чие име е закупено
семейното жилище, а
и какъвто и да е друг
имот, той е собственост
на двамата, а при прекратяване на имуществената общност дялове-

те на съпрузите са равни. Затова в чл. 24, ал.
1 от Семейния кодекс
(СК) се казва,
че: „ Съпрузите имат

сието на другия съпруг,
то той може да оспори
тази продажба пред съда, тоест да иска разваляне на договора. Това
обаче

равни права върху общото имущество. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с
дела, който би получил при прекратяване
на имуществената общност.” По нататък законът пояснява, че: „Разпореждането с общо
имущество се извършва съвместно от двамата съпрузи.” Ако единият съпруг се разпореди, примерно продаде семейното жилище
или който и да е друг
имот, придобит по-време на брака, без съгла-

може да стане „...в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от
три години от извършването му.”
Друга е ситуацията,
когато семейното жилище е лична собственост
на единия съпруг. Това е
така, защото в чл. 22, ал.
1 се сочи, че: „Вещните
права, придобити преди
брака, както и придобитите по време на брака
по наследство и по дарение принадлежат на
съпруга, който ги е придобил.” В следващия чл.
26 от СК е обяснено, че
„...действията на разпо-

Пенсионната система и
алчността на политиците

От стр. 1
Знаете ли например
какво е нивото на осигуровките в Швейцария?
Общата осигурителна тежест за първия
стълб на системата е
фиксиран на 8.4% от
брутния доход в сравнение с 14,8% при нас.
Швейцарската система
има структура, подобна на нашата.
Три стълба, първият от които
се формира от разходопокривна държавна система
на осигуряване, чиято
цел според
описанието
на швейцарската държава е да осигури минимален доход.
Вторият стълб се формира от частни пенсионни фондове, към които вноските са задължителни, както при нас.
Тук пенсионните вноски варират според възрастта на осигуряващото се лице (съответно се
покачва с покачването
на възрастта). Вариацията е между 7% и 18% от
брутния доход. При нас
тази вноска е фиксирана на 5%.
И третият стълб е доброволният стълб на
системата, където работещите могат да за-
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делят допълнителни
спестявания, ако желаят.
Забележете разликите между нашата система и швейцарската. В
Швейцария в много поголяма степен се набляга на втория стълб на
системата. Този стълб,
в който всяко осигуряващо се лице има собствена сметка в частен

пенсионен фонд, обикновено следвайки пенсионния пакет, предложен от работодателя му.
У нас вноските за
втория стълб са 3 пъти по-ниски, отколкото
за първия. Там започват
на приблизително едно
ниво и колкото по-възрастно е осигуряващото се лице, толкова повече пари се внасят във
втория стълб и така в
най-напреднала възраст разликата става
повече от двойна.
Защо не вземем още
един пример от швейцарската система?

Щом толкова обичаме да взимаме за
пример „швейцарските правила“, защо
да не вземем за пример цялостната им
пенсионна система?
Тоест, защо не увеличим настоящите пенсионни вноски към втория стълб на системата
и не намалим тези към
първия? Това сериозно би подобрило
бъдещата финансова сигурност
на настоя щ и т е
работещи. Защото каквито и кусури да има
вторият
стълб на системата, той
е стабилен.
Фондовете във втория стълб гарантират
изплащането поне на
номиналната стойност
на вноските, които постъпват в тях. Това е гаранция, която първият
стълб не може да даде
поради кризисното си
финансовото състояние. Там разчитате изцяло на политическо
обещание.
Ако вноските у нас
бяха обърнати – 5% за
първия стълб и около
15% за втория, – то ситуацията щеше да е много по-добра. Да, поради

демографските тенденции първият стълб пак
щеше да е в дефицит, но
поне значимостта на този дефицит нямаше да е
толкова голяма, защото
основната пенсия щеше
да идва от втория.
Според експерта в
Швейцария е точно така и първоначално и нашата пенсионна система трябваше да е подобна – вноските за държавния и частния стълб
трябваше поне да се изравнят. Уви, политическата алчност надделя
и продължава да надделява над здравия разум. Защото държавните
пенсии са много удобен
инструмент за манипулиране на гласоподавателите – тези в пенсионна или близо до пенсионна възраст.
Политиците нямат
интерес тези гласоподаватели да имат стабилни и прозрачно събрани лични спестявания, които са си тяхна
частна собственост.
Защото така няма да
имат директна власт
над тяхното финансово
състояние посредством
определянето на размера на пенсиите им и
съответно няма да имат
толкова власт над техния вот.
За съжаление за момента не изглежда това
да се промени, констатира експертът, а евентуална инициатива със
сигурност няма да дойде от страна на самите
политици.
Георги Вулджев,
икономист

реждане със семейното
жилище - лична собственост на единия съпруг,
се извършват със съгласието на другия, ако
двамата съпрузи нямат
друго жилище - обща
собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато
липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се
установи, че не е във
вреда на ненавършилите пълнолетие деца
и на семейството”. Както се вижда, законът тук
е ограничил съществено правото на собственост на съпруга, придобил имота преди брака
с лични средства, дарение, наследство или завещание.
Ако няма къде да живее семейството и децата и другият съпруг не е
съгласен с намерението
на съпруга си - собственик на имота, той да го
продаде, то тогава разпореждането (продажбата) на жилището може да стане само с разрешение на съда, кой-
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то преценява дали сделката „не е във вреда на
ненавършилите пълнолетие деца и на семейството” . Извън тези случаи СК подчертава основното правило, че „…
всеки от съпрузите може да сключи сделка на
разпореждане с личното си имущество с трети
лица и с другия съпруг”.
Това означава, че може
да го продава, заменя,
дарява и да прави с имота си всички възможни
разпоредителни правни действия.
Семейното имущество след развода се
подчинява на общите правила за разпоредителните действия
със собствеността. Това значи, че сделки с
имотите, придобити
по време на брака, може да се извършват от
двамата съпрузи, които вече са обикновени
съсобственици. Разпорежданията с личните
имущества, придобити преди брака, по наследство, завещание,
дарение от съпрузите
преди и по време на
брака, след развода, са
освободени от всякакви ограничителни разпореждания.

Първо правило в живота
Никога не забравяй тези, които са ти
помогнали!

Консултации
в Дюселдорф
Над 240 души получиха персонална консултация по пенсионни въпроси по време на поредния кръг от традиционните българо-германски
консултационни дни, домакин на който беше
германският град Дюселдорф. В рамките на три
дни експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) и колегите им от Съюза на германското пенсионно осигуряване отговаряха на въпроси, свързани с правилата за пенсиониране в
двете държави и условията за пренос на осигурителни права в рамките на Европейския съюз.
По време на проявата четири съвместни екипа от специалисти предоставяха консултации по
конкретни лични казуси и информираха лицата
за необходимите документи, които те трябва да
представят пред компетентните институции. Експертите разясняваха съществуващите процедури
в пенсионното производство и спецификите на
пенсионирането в зависимост от условията, при
които е упражнявана трудовата дейност.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални

13.XI. - 19.XI.2019 г.

О

бщият
доход
средно на човек
от домакинство
през второто тримесечие на 2018 г. е 1 474 лева и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8,7 на сто. Общият разход е бил 1 331 лв.
и се увеличава с 11,4 на
сто, съобщи Националният статистически институт.
В структурата на общия доход с най-висок
относителен дял e доходът от работна заплата (56,7 на сто), следван
от доходите от пенсии
(28,1 на сто) и от самос-

проблеми

Разходите растат
по-бързо от доходите
тоятелна заетост (6,6
на сто). Спрямо второто тримесечие на
2017 г. относителният дял на дохода от
работна заплата остава без промяна, доходът от пенсии се увеличава с 1,8 процентни пункта, а доходът
от извънработна заплата намалява с 1,4
процентни пункта.
В структурата на общия разход с най-голям

Проф. Христина ВУЧЕВА:

Продължение от бр. 45
Проблемите във финансово отношение на
енергетиката съвсем
не са от вчера, но те
никога не са част от
дебатите за държавния
бюджет. Трето, непрекъснатото щедро увеличаване на бюджетните разходи за силовите органи – МВР,
ДАНС, НСО, КПКОНПИ, ДА „Разузнаване”,
ДА „Технически операции”, ДА „Държавен
резерв и военновременни запаси”, както
и за Прокуратурата и
следствието не е до-
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относителен дял са разходите за храна (31,5 на

сто), следвани от разходите за жилище (15,9 на
сто), данъци и социални
осигуровки (13,7 на сто)
и разходите за транспорт и съобщения (12,1
на сто). Спрямо второто тримесечие на 2017
г. относителният дял
на разходите за храна
и безалкохолни напитки намалява с един процентен пункт, а делът на
разходите за транспорт
се увеличава с 0,7 про-

центни пункта.
През второто тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от
домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.
Увеличение се отчита
в потреблението на зеленчуци, кисело мляко
и месо. Намалява консумацията на хляб, тестени изделия и на прясно
мляко. Без промяна остава потреблението на
яйца, олио, фасул зрял
и захар.

3
бисер
Тази страна се управлява посредствено. Една власт, която сама по
себе си е деградирала,
не носи със себе си нито човешка, нито професионална зрелост, за
да бъде уважавана.
Д-р Николай
МИХАЙЛОВ

кРАТКИ
ВЕСТИ
Разпространение
на вестници

Идва ли кризата Здравеопазването

вело до реализиране на очакванията
на обществото в нито една от сферите,
за която отговарят
изброените органи.
Ще припомним,
че за 2018 г. по държавния бюджет за
изброените институции са дадени един
милиард и четиристотин милиона лв. (1,378
млн. лв.), а за 2019 г. сумата е 1,913 млн. лв. За
съдебната власт отделно сумата е 700 млн. лв.
Ако поне една трета от
тези средства през изтеклите тридесет години на преход бяха давани за образование и
култура, със сигурност
сега щяхме да имаме
много по-друга среда
и по-малко престъпления и нарушения на
обществения ред.
Четвърто, риск за
нашата
икономиче-

ска и финансова стабилност представлява
отлагането на нашето
влизане в ERM 2. За
страната ни е от изключителна важност да
се настоява до края на
тази година да бъдем
приобщени към валутния механизъм на ЕС.
Това би намалило възможностите на всякакви вътрешни недоброжелатели да предизвикат вътрешна икономическа криза, чиято разрушителна сила помним от 1997 г. Ето защо е от изключителна
важност да се оценят
своевременно всички
фактори, които са от
значение за нормалното икономическо развитие през следващите няколко години, както и да се надяваме, че
усилията на ЕЦБ ще са
резултатни спрямо европейската икономика.

Ограничават животните в двора
Земеделското министерство слага
таван на животните, които можем да
гледаме в двора си. Разрешават се до
две крави и три прасета, предвиждат
промени в Наредба № 44 от 2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Овцете и козите в личните стопанства могат да бъдат до 10 броя, а конете или магаретата – не повече от
2. Забранява се отглеждането на повече от 10 възрастни зайци, петдесет
кокошки или други птици, 100 бройлера и над
5 пчелни
семейства.
Във
фамилните
ферми ще
могат да
се отглеждат до 10
свине майки и приплодите им,
но не повече от 200
броя свине общо, предвиждат още
промените.
Въвежда се изискване сградите и
помещенията за отглеждане на свине да бъдат с необходимата квадратура и да са изградени от материали,
устойчиви на тежестта и движението

на животните, и с повърхности, подходящи за почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Нова индустриална свинеферма
може да се изгради на разстояние не
по-малко от 10 км от друга такава, а
нова фамилна – на 3 км.
При фамилни и индустриални ферми за отглеждане на свине се разписват допълнителни изисквания, които
повишават биосигурността.
Въвеждат се отстояния за новоизграждащите се обекти, филтри на входа на всяка сграда
за смяна
на работно облекло, вани
за измиване и дезинфекция, както и помещение
или място
на изхода,
за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, начините за съхранение на фуража и др.
Въвежда се поставянето на мрежа
за обезопасяване на всички отвори
(прозорци, клапи и др.), гарантираща
защита от птици, гризачи и насекоми.

От стр. 1
Поне 17 500 смъртни случая годишно в България биха могли да бъдат избегнати, ако в страната се провеждаше адекватна политика за информационна и клинична превенция на найзначимите заболявания с фатален край. България и Румъния са рекордьори по дял от населението, което не плаща здравни вноски. По
тази причина над една трета от нуждаещите се
от лечение български граждани при нужда могат да се обърнат единствено към екипите на
„Бърза помощ“. Над половината от разходите
за здравеопазване в страната се покриват от
самите пациенти - независимо че те отделят от
доходите си за здравно осигуряване.

Едва 23% от стойността на изписваните лекарства и медицинските изделия (изкуствени
стави, стентове и др.) в България се поемат от
публични източници като Здравната каса и застрахователните компании.
Новото издание на „Поглед върху здравеопазването в Европа“ разсейва и някои митове, например, че в България лекарите били на
свършване. Оказва се, че по брой на лекарите
на 1000 души население България заема седмо
място в Европа, непосредствено след страни като Швеция и Германия. По съответния показател за медицинските сестри обаче положението е отчайващо – страната е на предпоследно
място в Европа. Още по-неблагоприятно за българските пациенти е съотношението 1:1 между
лекари и медицински сестри, последните от които масово напускат страната.
Лошата организация, слабият социален и регионален обхват и високата цена на лекарствата, медицинските изделия, клиничните изследвания и процедурите - дори за осигурените
пациенти - поставят здравеопазването наред с
бедността, застаряването и бягството на млади
хора сред основните причини за непрекъснатото повишаване на и без това високите равнища
на смъртност в страната.
Особено лоша новина е, че България държи
рекорда по детска смъртност в ЕС.
Той посочва и най-големия проблем на многострадалния български пациент - солидното
доплащане от джоба на уж осигурените му чрез
здравните вноски услуги, лекарства, медицински изделия и консумативи.
Само през тази година отпаднаха една трета от лекарствата (близо 1000 медикамента) в
списъка на реимбурсираните от Здравната каса лечебни средства.

Министърът
на
транспорта
Росен
Желязков не изключи възможността цените на разпространителските услуги на
периодичните издания да паднат, след
като „Български пощи“ се включи в тази
дейност. Той изтъкна,
че периодиката може
да се разпространява
в 3000 пункта на държавните пощи.
Покупателна
способност

През 2019 година
европейците са имали
за харчене и спестяване средно по 14 739
евро на човек. Държави като Лихтенщайн,
Швейцария и Люксембург имат най-висока средна покупателна способност, докато
Молдова, Косово и Украйна имат най-ниска.
Помощ
за пчеларите

Държавният фонд
„Земеделие“ превежда по сметките 4,5
млн. лв. на 4408 пчелари по държавна помощ. Подпомагане получават стопаните на
601 101 пчелни семейства, като размерът
на субсидията за едно пчелно семейство
възлиза на 7,48 лв.
Издирват
безработни
В България има над
200 хиляди души, които нито работят, нито
учат. Тези хора не са
регистрирани в Бюрата по труда и не участват в курсове за допълнителна квалификация.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Преходът

От стр. 1
„Осъзнахме, че промяната е
труден процес, а не еднократен акт. Резултатите от
дългия път към демокрация и
пазарна икономика все още будят повече тревога, отколкото успокоение.“ - категоричен е
Румен Радев.
„България направи своя важен геополитически избор, но
не успя да изгради трайни основи за върховенство на закона, разделение на властите
и свобода на словото. Затова и днес политическите констатации продължават да се
разминават с реалността на
мнозинството граждани. Бедността, безнаказаните корупция и престъпност и ниското качество на обществените услуги продължават да
прогонват младите и отнемат от бъдещето ни.
Необходимо е да търсим
решения, адекватни на съвременните реалности. През последните години израснаха поколения, които не се вълнуват
от стари идеологеми. Нашите деца изискват да говорим
за бъдещето. Да погледнем в
утрешния ден с техните очи.
Ако искаме България да се
превърне в нормална европейска държава – с висок стандарт, качество на живот и сигурност, трябва да гарантираме необратимост на демократичните процеси, върховенство на закона, прозрачност и ефективност на институциите, изграждане на нова
политическа култура и формиране на свободно и овластено гражданско общество.
Реалната промяна, която
да осмисли живота и да даде
перспектива на всеки български гражданин, зависи от всички нас. Отстояването на демокрацията изисква ежедневна воля срещу всеки опит за
подмяна. Изисква да отхвърлим апатията и отчуждението, които откъсват хората
от собствената им държава
и оставят малцина да решават на тъмно нейното бъдеще. Няма сила, която да устои
на сплотения около каузата
да възроди държавата си и да
отстоява достойнството си
български народ.“
Ние подкрепяме обективния,
макар и кратък, анализ на президента за прехода. Истината
трябва да се знае! Иначе недъзите на пазарния антихуманен,
особено за пенсионерството,
обществен строй ще се задълбочават. Ролята на медиите в
борбата за справедливо настояще и добро бъдеще за всеки е
изключителна. Замитането недъзите на властта под чергата
и слугинажът на силните на деня са позор за професията ни.
Врекли сме се да бъдем прожектор, осветяващ нелицеприятни, тъмни ъгли в многострадалната родина. За да го правим
и занапред, се нуждаем от стабилни поддръжници. Абонаментът е доказателство за доверие
и обич към екипа, за признание
на усилията ни да служим на истината.

От стр. 1
Веднага „смелият огнеборец” им задели 200 млн. и
разпореди на Даниел Кирилов да добави още 200 тъмничари към досегашните…
Какво обаче се набива
на очи? Замразени са социалните плащания. Нищо
не се предвижда за преодоляване на демографската катастрофа. Традиционно са забравени пенсионерите! Да, 6,7% ръст от юли е
фиксиран. Но нито дума за
преизчисляване на пенсиите, а точно това е огромният проблем. Задълбочава се

ПРОПАСТТА

между поколенията и се утвърждава физиономията на
дясната политика на гербаджийския несправедлив капиталистически модел, отличаващ се категорично
от останалите механизми
за управление в Европейския съюз. Недалновидно е
да вдигаш показно границата на бедността, без да се
замислиш за набъбващата
бройка на оставащите под
нея. Досега те бяха около
милион двеста и тридесет
хиляди, но ще станат 2 млн.
най-малко. Предполагаме,
че експертите във финансовото ведомство са си направили сметката по следния начин: тръгват нагоре
възнагражденията на чиновниците, на военните и на още няколко богопомазани съсловия
извън частния
сектор. След тях
фирмаджиите,
за да могат да си
запазят кадрите,
ще се постараят
да сторят същото. И ето ти го нараснал приходът
в НОИ от осигуровките. Лошото е, че десетина процента са
крайно недостатъчни за кардиналното разрешаване на забатаченото от прехода неравенство, довело до своеобразен прикрит

ГЕНОЦИД

на възрастните хора. Високата смъртност явно се
приема за изход от ситуацията. Прогнозите обаче
са, че до 5-6 петилетки съотношението между работещите и разчитащите на
държавна издръжка ще е
1,7:1. Не трябва да се очаква, че напъните за увеличаване трудовата дейност
на 65-70-годишните ще оправят нещата. Вярно е, че
все по-малко стават старите пенсионери, т.е. онези,
получаващи половината от
парите на новите си събратя. Но още ни има и сме
съществена част от намаляващото с по 50 хил. годишно население на страната. Съществува и построеният траен материален актив. Няма как да се отрече, че мостовете, тунелите,
язовирите, железопътната
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мрежа, пътищата са дело на
нашите ръце, умове и дават
реален приход. Разграбиха се предприятията, риболовният флот, Гражданската авиация, приватизираха изгодни отрасли в икономиката и селското стопанство. Още половин век
ще е необходим на алчния,
корумпиран елит, за да се
достигнат параметрите на
оплювания и клеветен под
път и над път соцстрой. За
втора ядрена централа се
търсят сума ти време външни инвеститори. За проходи под Петрохан и Шипка
се разчита на европейски
помощи. За магистралите
– също…

Общество

те, подхвърлени от богатата трапеза на неимоверно
оялите се чрез властта управници. По-голямата част
от тях са без никакво намерение да ни служат, както е според Конституцията.
Иначе нямаше от встъпването ни в Европейския съюз вече дванадесета година да сме все на последно
място, а милионерите да се
увеличават десетократно.
Правилно е да се търсят
пътища за обединение, но
времето не чака. Гласуват
ПОДИГРАВКА
Срамно е, че отсъства ли бюджета, той става зареакция. Толкова много са кон и чак догодина отнопримерите за страха на бив- во ще се разсъждава вършия охранител от улицата, ху него. Трябва да се бърнай-пресният е с надзира- за! Председателите на различните съюзи и прочее
организации са длъжни да
загърбят противоречията, завистта и омразата, да
телите на затворите. Пре- престанат да се обвиняват
ди тях бяха полицаите, учи- в какви ли не прегрешения
телите, лекарите и т.н. Ние и да застанат рамо до рамо
помним и други, постигнати в национален съвет с ясот организираното пенси- на програма – две-три точонерство успехи. Нали вест- ки от нея са достатъчни каникът вече е на 29 години, то минимум. Каузата да бъдоста неща са минали през де средноевропейски пенглавите ни. Дори сме били сии. Преизчислението ще
струва на бюджета около 1
обвинявани в
млрд. лв. Ако са верни хвалПОДСТРЕКАТЕЛСТВО
бите, че в хазната ще вляза гражданско неподчине- зат над 120 млрд., това ще е
ние и са ни викали неедно- капка в морето. Не сме фикратно в прокуратурата.
нансисти и сметките ни са
Разделени и настройва- груби. Но парите за нас са
близо 10% от обУважаеми читатели, щите, а сме 1/3 от
ако все още не сте се або- българите. И по
нирали, не отлагайте! този показател
Вестник „Пенсионери” е сме на опашката
на Стария контиединственото издание, нент.
което не се страхува да
Някои ще ни
нарича нещата с истин- нарекат мечтаските им имена. За да бъ- тели. Не, реалиде така и занапред, не- сти сме и знаем,
обходими са верни прия- че подобна блатели. От внушителния городна цел е
ни тираж и най-вече от постижима. Заброя на абонатите зави- пънат ли се управниците и не
си силата ни. Каталож- чуят ли посланият номер е 552 във нията на масовсички пощенски стан- вите митинги и
ции на страната.
протести, деклаБлагодарим ви за дове- рациите чрез
евродепутатите,
рието!
дето ги пратихме
ни едни срещу други, де- да получават заплати от по
лящи наследството на оти- 20 хилядарки месечно, ще
шли си достойни предсе- тръгнат към Брюксел. Там
датели, мислещи повече нещата се променят. Мачза лична изгода и доход от кащото мнозинство на ЕНП
скромния членски внос, во- е в миналото. Пъстрият Евдачите изпуснаха основна- ропарламент е изграден от
та цел – битка за добрува- диалогични и социално аннето на изнеслите на гърба гажирани партии. Моменси експеримента на жесто- тът е подходящ, отлагакия преход възрастни хо- нето и протакането – пара. Начинът е съобразени губни. Бюджетът ще бъде
със закона демонстрации разискван в Народното съна недоволство – предва- брание. Получихме уверерително заявени коорди- ние от представители на
нирани митинги и шест- БСП, че въпросът за превия, масови, шумни, с до- изчислението на пенсиибре подготвени оратори и те ще е поставен на дневен
декларации, подкрепени ред. Ако към това се добаот социални партньори и ви обществена подкрепа и
партии в областите и сто- натиск от улицата, добрилицата. Всичко останало е ната може да се случи. Осбуря в чаша вода. Генерал- танем ли пасивни наблюната линия е неотложното датели при решаването на
преизчисляване на пенсиите, приемане на нашия за- съдбоносни за нас въпрокон за възрастните хора, си, вината да не получим
ежегодна актуализация, от- до 50% увеличение на паговаряща на поскъпване- рите си ще е наша. И найто на живота. Държат ни в вече – на воюващите победност, за да сме послуш- между си лидери…
ни и благодарни за трохиПетьо ДАФИНКИЧЕВ
мощи и т.н.
От завладяването лостовете на изпълнителната власт след възкачването
на Б. Борисов на престола
остана само получаването
на мижави проценти в началото на лятото. Не в зимните месеци, не когато наймного се мре от студ, глад
и невъзможност да си купиш скъпи лекарства, а заедно с доматите в градината и топлото слънчице. Приемаме го за

Преизчислението
Да не се отклоняваме от
темата, а тя е защо въпреки постоянно рекламираната растяща финансова мощ
все ни забравят. Планирани
са приблизително 10 млрд.
с ясното съзнание, че

МИЗЕРИЯТА ОСТАВА

в домовете на бащите, майките, бабите и дядовците на
днешните самозабравили
се радетели на либералния
възход. Причините са много. Основните се крият в нас
самите. Лидерски амбиции

и нечисти помисли пречат
за създаването на мощен
обединен съюз, на компетентно и борбено федеративно ръководство, на централен съвет, равнопоставен на другите партньори в
тристранката. Припомняме,
че при леви кабинети това
бе норма. Правителството,
синдикатите и работодателите охотно приемаха наши
представители при обсъждането не само на въпроси,
отнасящи се до пенсионерството. Така се роди идеята
за сребърен фонд, в който
да влизат постъпления от
приватизацията. Справедливо е, когато продаваш
нещо, създадено от някого,
той да получава част от приходите. Постигна се и почти
двойно увеличение на парите ни. Тройната коалиция
може и да има грехове. Но
кабинетът начело със Станишев го стори с подкрепата на Симеон и Доган. Таксата в лекарския кабинет за
нас се закова на 1 лев. Наложиха се енергийните по-
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Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споделя някои мои впечатления.
През последната година има много публикации във Фейсбук за
нови, ефикасни лекарства, които не се продават в аптеките, а
след обаждане на определен телефон. Често аптекарите ги
наричат „аптекарска
мафия“,
тъй като отказват да дават тези лекарства, защото болните ще
спрат да купуват
другите, които те
предлагат, но не лекуват хората. Но всичко е въпрос на печалба. На руски сайт академик задрасква 23 лекарства за лечение на
ставите и нарича аптекарите „мошеници,

които ограбват
хората.“ Задавали ли сте си
въпроса, че освен печалбата, която
реализират за сметка на болните, има и
друга причина за това,
която е по-страшна
- че у нас това е държавна политика.
Има дост а

нови,
по-добри
лекарства, но държавата в лицето на
Министерството на

здравеопазването не
ги пуска по аптеките.
Каква е целта – пенсионерите да измрат
по-рано, тъй като няма пари за пенсии. Вярно е, че ефикасните лекарства струват няколко пъти по-скъпо,
но ще те излекуват.
Това го знам
о т

личен
опит. Например
от 7 години има разработено изключително

В Каспичан след
шест десетилетия

Пред родната училищна стряха
Неотдавна шуменският градец с
железопътна слава – Каспичан, беше
оживен от една похвална инициатива на достойната гражданка на общината Пенка Михалева – вълнуваща
среща на възпитаниците от випуск
1959 г. на основното училище (сега
Средно училище „Панайот Волов“).
Над 40 души присъстваха на другарската среща и всеки един от тях
се вълнуваше дали след шест десетилетия ще могат да се разпознаят.
Погледите на многобройните
„ученици“ с побелели коси бяха отправени към дошлите любими учители, заедно с които са прекрачили за първи път прага на родното
училище.
С изискания си външен вид и духовен интелект се открояваше харизматичният любимец на всички –
92-годишният преподавател по история и тогавашен заместник-директор Константин Янков. Рамо до рамо
със своята съпруга и преподавателка по химия Калинка Костова, която
също ни беше една от любимите учителки, те бяха пример със своя богат
семеен, професионален и житейски
опит… И ненапразно още при получаването на поканата за тази среща педагогът легенда споделил: „Ще
дойда, ще бъда отново сред вас, за да
се уверя след повече от половин век
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дали сте запомнили онова, на което
съм ви учил...“ До него се подредиха и другите достойни учители – някогашната класна ръководителка на
първи „а“ клас Мария Лазова, преподавателките по музика Веска Цанева
и Мария Първанова.
Заедно с главния организатор П.
Михалева първи между посрещачите беше настоящият директор на СУ
„Панайот Волов“ Явор Якимов, който гостоприемно отвори вратите на
училището, както и класната стая на
просълзените „ученици”. Срещата се
превърна в празник на добротата и
признателността. Сълзи от радост и
гордост грееха в очите на всички, а
помъдрелите им души издаваха техния нестихващ възторг, че отново
след 60 години са живи и са заедно!
Срещата в класната стая на първи
„а“ се превърна в паметен „учебен“
час на откровенията и признателността към любимите учители, които
бяха обсипани с букети цветя, с много подаръци и сърдечни целувки.
После всички поеха към близкия
ресторант „Канцлера“, където веселият купон продължи с много песни, стихове и танци. Хвала на тези
истински граждани и достойни родолюбци!
стефан НикОлаеВ
снимка: Валентин ПеТрОВ

5

на читателя

добро лекарство против диабет. То е изпитано в чужбина и там
се продава. Министерството шикалкави и
не го пуска в България
по аптеките.
Диабетът е една от
коварните болести.
Повдигнатият от мен
въпрос е потвърждение, че се провежда
геноцид над българския народ. Ненапразно сред хората се носи мълвата: „Ние като
народ не им трябваме - нито на
американците,
нито на европейците. На тях
им
трябва нашата
прекрасна
страна.“ Наред с лекарствения геноцид се провежда и демографският, който е още пострашен. Ще спасим
ли родината си, себе
си и своите деца?
капитан първи ранг
Христо джурОВ

енчо керяЗОв:

„Ïенсионери”
сëóжи на истината

Във в. „Пенсионери” се обръща заслужено, специално внимание на нашите родители, баби и дядовци. В изданието се обсъждат интересни, интригуващи и актуални теми, по които трябва да
бъдат запознати отрудените ни роднини. Подновете своя абонамент, драги читатели, и знайте, че
няма по-добър специализиран информатор от
вестник „Пенсионери”. Ние живеем във времето
на знаещите! Бъдете здрави и четете! Хубаво е да
има повече знаещи хора. Който знае - той може.
Информацията е силно оръжие, но е важно да
подбираме внимателно своите източници. Казвам го със сърцето си - „Пенсионери” е от точните, лоялните, можещите, служещите на истината!
световноизвестен цирков
акробат и еквилибрист

Соца и
новото
време
Стойна Ставрева е
закръглила 80 години. Родена е в кюстендилското село Пастух.
Днес там е старата къща, където са отраснали тримата
й братя и трите й сестри. Тя
била най-малката.
Родила се седмаче и до 40 дни
не знаели дали ще оцелее.
Била толкова малка, че я
увили в кожухче
въпреки
топлото време и я сложили до печката.
На 40-ия ден
проплакала и
така разбрали, че ще оцелее. В голямата й фамилия
всички работели на тютюна. Стойна садяла, отглеждала, беряла и
нижела. Найголемите им
празници в рода тогава били Великден, Божич (Коледа) и
Гергьовден. Най-много тачели Великден.
Майка й Еленка месела козунаци, боядисвали яйца. Тогава нямало
разноцветни бои. Пускали кромидова шума
във водата, където варели яйцата, и така ги
боядисвали – всички с
една боя, кафява. В се-

лото имало свирджия,
който ги веселял, свирел на кемене (гусла).
- Мама раздаваше
по парче козунак и по
яйце на децата, пригот-

вяхме агнешко. И днес
се събираме в къщата
на починалия ми съпруг в Калотина. Там
идват на големи празници всичките ми деца – двете дъщери, четирите внучки и пет
правнучета, както и
племенниците на моите две сестри и от три-

мата ми братя, които
вече ги няма. Само аз,
най-малката, съм жива.
Имах три деца – две момичета, най-малкото
ми беше момче - Кирил. Но то почина, тъкмо беше започнал 18 г.,
изведнъж умря без видима причина.
Стойна умее много хубаво да готви. Работила е като готвачка дълги години. Готвела в кухнята на големците,
за правителствени
персони.
Много добри спомени й останали от
времето
на Тодор
Живков.
Той подарявал на
жените от
кухнята за
Нова година по една сурвачка, а за 8
март - саксия с цвете.
- През
лятото бяхме
командировани в Евксиноград,
там пържех цаца по 10
кг на ден, а през зимата жените от тамошния
персонал идваха в София, ходехме с тях на
Витоша. Днес повечето са починали, млади
си отидоха – завършва
спомените си за онова
време Стойна.
дарина НеНОВа

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Писмата

Споделете с нас

Отчаях се!

Здравейте,
Обръщам се към вашите читатели с молба за съвет, защото са с
по-голям житейски опит
от мен. Аз съм на 35 години. Имах много дълга връзка с едно момче, повече от 10 години,
но се разделихме, защото не бях щастлива. След
това имах сериозни отношения с човек, с когото доста се поизмъчихме взаимно, докато накрая пак се разделихме.
Нещата просто не се получаваха. От около година и половина съм сама и започнах да смятам, че никак не ми вър-

ви в любовта. Срещах се
с мъже, излизах, опитвах се. Намирах ги по
разни сайтове в интернет. Нищо. Все се случва така, че ако аз харесам някого, той не ми отвръща със същото или
ме харесва, но не достатъчно. В момента не излизам с никого, защото
нямам желание.
Истината е, че изключително рядко изпитвам емоция. Нужно е да се почувствам
привлечена и физически, и емоционално, и
на интелектуално ниво от него, за да ми
се запали интересът.

Съветите на
Шърли Уутисън
Нямам никакво желание
да се връщам в
20-те си години,
а още по-малко
в гимназиалния
период. Искрено съм благодарна, че тия
години са далеч
зад гърба ми и
към днешна дата мога само да
се изчервявам
или надсмивам
на спомените
оттогава.
За нищо на
света не желая
да минавам отново през хормоналния кошмар на пубертета, „украсен“
с проблемната
кожа, която ме
е докарвала до
толкова сълзи,
колкото раздялата с
поредното гадже.
Не желая и да се боря отново с предизвикателствата на младостта, изразени в трупане на житейски опит
чрез челно и болезнено сблъскване с проблемите на възрастните.
Не желая да минавам отново през първата голяма любовна
раздяла, първата тежка загуба, първото интервю за работа, първия махмурлук, първата финансова ката-
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Наскоро изживях поредно разочарование.
Срещнах се с един човек, с когото се запознах
по интернет, допаднахме си веднага. Чувството беше неописуемо, дори бих го сравнила с любов от пръв поглед. Поне за мен беше така. Но в
един момент той загуби
интерес. Каза ми, че можем да бъдем само приятели и да се виждаме от
време на време, но не
съм била негов тип за
сериозна връзка.
Чудя се на какво изобщо се дължи този неуспех в любовта. Започвам да се вглеждам в себе си и колкото повече
мисля, толкова повече
започвам да вярвам, че
в мен е проблемът.
В днешно време никой не иска да се обвързва. Всички се страхуват, пазят се, а аз мечтая за семейство.
В момента градя кариерата си, справям се
добре. Но този страх, че
няма да намеря подходящ човек, с когото да
прекарам живота си,
става все по-натрапчив.
Защо е толкова трудно
двама души да се намерят и да си паснат?
Петя Йорданова,
Бургас

Радости и болки
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Подадена ръка

Операция под светлината
на фенер
Уважаема редакция,
Пиша ви, за да поздравя един достоен човек.
Той е лекар и работи в
МБАЛ „Св. Иван Рилски” в
Горна Оряховица. Нарича се д-р Елиас Хаддад,
който получи специален приз в тазгодишните награди „Лекар на годината 2019”, организирани от Българския лекарски съюз. Горнооряховският хирург беше
отличен на официална
церемония, а поводът

лото лято, в който медикът оперирал мъж
с рани по главата под
светлината на фенер.
До необичайната ситуация се стига, след
като силна буря предизвиква токов удар в
лечебното заведение
и блокира вратата на
операционния блок. Въпреки това д-р Хаддад
успява да направи необходимото за пациента
благодарение на своята съобразителност
и професионализъм. Хирургът взел от Спешното отделение фенер и

за това е безпрецедентният случай от измина-

с помощта на сестрите извършил необходи-

мата манипулация, като зашил раните на пациента.
Д-р Хаддад е роден в
Дамаск и вече 40
години спасява
човешки животи. Ежедневно
работи по тежки случаи – кръвоизливи, възпалени жлъчки, перитонити и много други, а неотдавна
в екип с д-р Димитър Макавеев успя да извади петсантиметров камък
от жлъчката
на пациент.
Галина ГЕОРГИЕВА

Да остарееш със спомени

строфа и прочее.
Благодарна съм за
всичко преживяно, дори и за лошите емоции
и периоди, горда съм
със себе си за научените уроци и въпреки
че бръчките ми се множат наред със свещичките върху тортата, посрещам всеки следващ
рожден ден с радост и
трепет.
Не ми минава и през
ум да крия годините
си (ха-ха-ха!) или да се
чувствам стара пред
по-младите от мен. Изобщо не им завиждам,

че са на по
20 и нещо
и тепърва имат да
минават
през толкова изпитания,
че се изморявам,
само като
си го помисля.
Колкото повече напредвам в живота, толкова поуверена,
уравновесена и спокойна се
чувствам,
а това, повярвайте
ми, е нещо
безценно! Остаряването
не ме плаши, единствено се моля да съм здрава и адекватна, за да се
наслаждавам на златната
есен на живота си.
Защото да остарееш
е привилегия, от която
мнозина са лишени.
Унесени в битовизма на ежедневието ни
и облъчени от философията, че за да си успешен, трябва да си
красив, слаб и най-вече младолик, забравяме, че всъщност сме само една ходеща тръстика. Животът ни може да
бъде отнет толкова бър-

зо, колкото сме вдишали глътка въздух. Докато премигнеш, и може
да те няма. Вече няма
да има значение кой те
е изпреварил на светофара, кой е получил поголям бонус и е отишъл
на Бали, а ти на село, кой
има бръчки и целулит и
кой нови обувки.
Едно премигване и
край. Умът притихва
завинаги, а тялото остава
бездиханно. И вече
нищо няма
значение.
Смърт 
та е колкото страшна, толкова и задължителна. Тя
е сянката
на живота
и за добро
или лошо
никой не е
останал на
този свят,
а и никой не се
е върнал
от другия,
за да каже
как е там.
Да остарееш означава да имаш привилегията да стигнеш до края
на живота си и кротко
да наблюдаваш как светът се движи около теб.

Да потъваш в спомените си и да се усмихваш
на старите грешки, пролети сълзи и изживени
емоции, да тъжиш още
за непрежалимите минали събития и да си
говориш кротко с призраците на загубените отдавна хора. С тези,
които не са имали привилегията да остареят и
да питат отражението в

огледалото: “Кога мина
всичкото това време!?”
Не се плашете от
годините и от бръчките. Надали ще има не-

що по-хубаво от това да достигнеш възрастта на баба си и с
удивление да установиш, че вече си в заника на живота. Какво по-хубаво! Да си се
радвал на 70-80, че защо не и 90 години на
този свят, пък било то
и с цената на остаряло
тяло и избледняваща
памет. Нека сме благодарни
за всеки ден,
в който
отново
вдишваме въздух и в
който
имаме
лукса да
се ядосваме за
глупости. Нека
ценим и
уважаваме привилегията да трупаш години зад
гърба си
и бръчки
по лицето. Нека
го живеем този живот,
нека. Нека остареем и
нека сме благодарни
за отреденото ни време на този свят.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Боянската Най-новият манастир е в Радибош
църква
През т. г. се навършват 760 години от обновяването на Боянската църква от севастократор Калоян и 40 години от включването на паметника
в Списъка на световното културно наследство
на ЮНЕСКО.
Националният исторически музей и неговият
филиал „Боянска църква“ отбелязаха двете годишнини с международна научна конференция.
Всеки, който желае да научи повече за загадъчния произход на ктиторите на Боянската църква севастократор Калоян и съпругата му Десислава,
за новооткрития средновековен кирилски надпис-графит в олтара на храма или се интересува
каква е била храната и културата на хранене в Со-

фия в периода X-XVI век, както и други интересни и любопитни факти за културно-историческия
паметник, може да го направи, като го посети.
Боянската църква „Св. Никола и св. Панталеймон“ е един от културните символи на България.
Тя е обект не само от международно, но и от национално значение. Притегателен център за археолози и изследователи, както и за туристи от
цял свят. За богатата многовековна история на
църквата, преминала през изпитанията на времето, говорят дългогодишните проучвания, които дават светлина на различни загадки от Средновековието, предхристиянската култура, както
и за заобикалящата я среда. Във връзка с двете
годишнини в преддверието на храма е разположена изложбата „Боянската църква: знаци на
паметта“. Посетителите могат да видят открития при консервационно-реставрационни работи през 1977 г. Боянски псалтир от втората половина на XIII в. Изключително впечатление прави и монета на византийския император Мануил І Комнин (1143-1180), открита при археологическо проучване на стар некропол под първия
етаж на Боянската църква през 1985 г., както и
кавалерийска плетена ризница с къс ръкав (хаубержон) от XI-XIII в.
Най-старият строителен период на този храм
е от края на Х век – началото на XI век. Църквата е разширена с пристроената през XIII век основна част по време на Второто българско царство от севастократор Калоян. Именно тя определя храма към типа двуетажни църкви-гробници. Тук през 1854 г. Виктор Григорович открива
Боянския поменик на българските царе и Боянския палимпсест – забележителни паметници на
Българското средновековие. Портретните изображения на дарителите – Калоян и Десислава, както и тези на българския цар Константин
Асен и царица Ирина се характеризират с ярка
индивидуалност. Отбелязани са с надписи: „Калоян – севастократор и ктитор, Десислава – севастократорица и ктиторица, Константин – цар,
Ирина – царица.”
Третата възрожденска част е достроена от боянчани с техни средства в средата на XIX в. След
Освобождението селяните искат да построят поголяма нова черква, като съборят старата, но тя
е спасена от българската царица Елеонора, втората съпруга на княз Фердинанд I, която предоставя друг терен. Фердинанд устройва прелестния малък парк около църквата и засажда
уникалните за България северноамерикански
секвои и други редки видове. След кончината
на Елеонора през септември 1917 г. тя е погребана до южната страна на Калояновата църква. Пред църквата боянци издигат паметник на
падналите във войните за обединение на България техни съселяни.

В хубав есенен ден едно от най-интересните
места, до което можете
да направите бърза екскурзия от София, е Радибош. Селото е на десетина минути от Радомир – на около половин
час или малко повече от
столицата, и е истински
туристически магнит по
две причини. Първата е
черквата „Света Петка”,
която е една от най-старите у нас. На 8 столетия,
ако се вярва на местните хора.
Някои учени оспорват това и я датират от
5 века, което също не
е никак малко. Вероятно това пък се дължи на
оригиналните стенописи. Във всеки случай, без
никакъв спор, там се е
подслонявал преди 150
години Васил Левски, а
също от 19 век е останало и килийното училище
– то пък е на 180 години.
На 23 септември, в
момента на есенното
равноденствие, беше
осветен и отвори врати

и изграденият наново
манастир. До него може
да се стигне през горичката – нещо като селски
парк, или по път. Той е
разположен в изключително красивото гористо подножие на местната планина с име Черна гора. Основан преди 5 столетия, преди 2
века манастирът е бил
много важно духовно
средище, обявен е за

паметник на културата при социализма, но
спира да съществува
през 80-те години. Сега е възстановен с европейски средства като
част от цялостната програма за обновяване
на духовните средища
в околността, известна
и като Земенската Света гора, по аналогия с
гръцката и софийската.
Ние вече сме ви водили

Болка за „Партизани“

До 1950 г. моето село се казваше Ганчево, а след
това и сега – Партизани. Намира се във Варненска
област. То беше средище и най-голямото от още
пет села. Беше
много изостанало – с бедни
схлупени къщурки, развиваше примитивно земеделие и скотовъдство. В селото
имаше община,
пощенски клон,
обслужващ петте села.
Един лекар
и един частен медицински фелдшер
лекуваха хората. Лекарят
обслужваше
населението в
района с подръчен превоз, но повече пеша. Когато се наложеше, ставаше и акушер. Смъртността
беше висока, нямаше дори аптека. За да си купят
лекарства, хората отиваха в Дългопол.
Този тежък живот доведе до борба за подобряване живота и бита на хората срещу зловещия ка-

в нейното сърце. Това
безспорно е Земенският манастир. Но и Радибошкият е много интересен. Манастирската черква, жилищата за
свещенослужителите и
стопанската постройка
са направени отново в
автентичния им вид от
преди 2 века, когато е
извършено последното
разширение на храма и
сградите.

питализъм и фашизма. Както в цялата страна,
така и при нас се сформираха революционни
организации. На 15 юни 1944 г. на 300 метра
от селото фашистите разстреляха 18 антифашисти. След 9 септември хората от този край
построиха паметник-костница, където се съхраняват костите на 50 антифашисти.
След освобождението на страната от капитализма и фашизма селото коренно се
промени. Хората си построиха нови къщи,
беше електрифицирано и водоснабдено.
Ликвидирана бе неграмотността. Въведени
бяха безплатно здравеопазване и образование. Селяните посещаваха почивни домове, където се възстановяваха безплатно
от тежкия труд. Построено беше ново монументално читалище, училищна сграда и детска градина. Подобни промени се извършиха и в околните села. Създадена беше малка болница с трима лекари, двама фелдшери и няколко медицински сестри и акушерка. Открита беше аптека, която обслужваше
петте села.
В селото беше изградено кооперативно
стопанство с големи сгради за машинния
парк и животните. Селото буквално разцъфтя.
Всички деца посещаваха училище. След 1990
г., с настъпването на прехода всичко се промени в негативна посока. Закрити бяха
болницата и аптеката. Намаля строителството на нови
къщи. Най-ужасното дело за това време бе ликвидирането на ТКЗС. Върнаха земята на хората, а те нямаха с какво да я обработват.
Много хора, загубили поминъка си,
напуснаха селото и
околните села.
Селяните отново
бедстват. Селото се
върна към отдавна
отминалите години
на тежкия и непосилен живот. И всичко това благодарение на антисоциалистическите разрушителни десни сили. Така селата бяха опустошени, настъпи мизерия, отново те са кални, тъмни, а селянинът
остана без перспектива за развитие.
Никола Неновски
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Златният кавал на Тракия

Т

ази есен се навършиха 100 години от рождението на легендарния
тракийски кавалджия
Никола Ганчев. По този повод пред паметника в родното му село Шишманци се събраха много негови
родственици, последователи и жители от
Раковски, Белозем и
Шишманци. От 2017 г.
площадът в Шишманци носи името на Никола Ганчев, а неговият лик е изрисуван и
на един от новосанираните жилищни блокове в селото.
Пред паметника на
прочутия кавалджия
бяха поднесени вен-

ци и цветя от общинската администрация,
а пред читалището в
Шишманци беше изложено табло с фотоси на Никола Ганчев.
Неговият ученик, кавалджията Иван Антонов от ансамбъл „Тракия“, с няколко местни
музиканти засвириха
емблематични негови
мелодии.
Родственикът му и
общественик Любомир Стрехин от Раковски подари на всеки присъстващ жълъд
от канадски дъб в плик
с послание „Да засадим дърво по повод
100 години от рождението на Никола Ганчев - Златния кавал на

Стотици запяха
песните на
Калинка Вълчева
От стр. 1
Събитието цели да съхрани и популяризира традиционната добруджанска песен, да предостави възможност за изява
на млади изпълнители и издири непознати
добруджански народни творения. Конкурсът се организира от община Тервел след
защитен проект. В тази община се намира
и родното село на Калинка Вълчева – Сърнец, където тя предпочита да живее днес.
Няколко певчески групи в района вече носят нейното име. Миналата година извест-

ната добруджанка бе удостоена с почетен
знак „Златен век” – печат на цар Симеон
Велики – златен, грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската
култура и национална идентичност.
Над 600 са участниците в надпяването,
разпределени в четири възрастови групи.
Те бяха от района на Шумен, Варна, Силистра, Добрич, Айдемир, Тервел и дори
от Русенско. Най-голямата награда журито отреди на талантливата Мария Стефанова от морската столица, която изпя авторска песен, посветена на Калинка Вълчева.
Скоро предстои тя да бъде записана и за
фонда на националното радио.
- Бях много щастлива и развълнувана
през тези дни. Благодаря на всички, които запяха песните ми. Това ми дава сили да продължавам напред, каза Калинка Вълчева.

Мелодиите, които
Никола Ганчев остави на България, са бези никога няма да
100 години от рождението на кавалджията Никола Ганчев ценни
загубят истинската си
Тракия“. Стрехин обяви,
Най-известният кавал- се чудил, чудил и се сетил стойност. Над 200 нече е подготвил 3 хиля- джия на ансамбъл „Фи- за старото име на селото, гови записа са запазеди жълъда за раздава- лип Кутев“ от 80-те годи- в което е израснал - Руд- ни във фонда на радине с указания за засаж- ни на миналия век често ник, Бургаско, Ходжамар, ото и архивите на БАН.
дане и вкореняване. Са- обичал да се шегува, че и казал: „Ами завършил Той е един от първимият той е изградил раз- може да изпие една га- съм Ходжамарската кон- те инструменталисти в
садник в гр. Раковски и зова тенекия с вино и не серватория!”. Професо- националния ансамбъл
подарил хиляди фидан- се напивал, защото го из- рът отвърнал: „А… знам по покана на Филип Куки на желаещи да ги от- духвал през кавала. Или я, тя е много добра и мно- тев през 1953 г. и един
глеждат.
пък в чужбина едни про- го прочути музиканти са от първите преподава- Никола Ганчев идва- фесори не
тели в Музикалше в нашия град с голямо повярваното училище в
удоволствие и най-мал- ли, че моКотел.
ко с четири кавала. От- же да свиСъпровождал
сядаше в нашата къща, ри, без да
е на най-известкъдето си имаше отре- си
поените ни певици
дени стая и легло. Запа- ма въздух
- Вълкана Стоязил съм чаршафите, на през уснова, Йорданка
които е спал, в специа- тата, и доИлиева, Комня
лен плик с надпис, за да шли след
Стоянова, Стайе жив все още духът му концерта
ка Гьокова, Надв нас - разказа Иван Пи- да провека Караджова…
щийски, който преди го- ряват къде
В бургаскодини е бил шеф на кул- са монтито село Рудник,
турата в Раковски. - Ос- рани помкъдето е израставаше по няколко дни п и ч к и т е
нал, на 12 оки обикаляше всичките за въздух. Тържеството пред паметника на Никола томври се оргаси приятели, спираше Когато се
низира национаГанчев в родното му село Шишманци
при хората на улицата, у в е р и л и ,
лен конкурс надвадеше кавала и започ- че няма такова устрой- излезли от нея…“.
свирване, а в родното
Когато бай Кольо раз- му Шишманци кавалваше да свири майстор- ство, единият професор
ски. Всички онемявахме го попитал: „Вие младе- казвал тези истории, джийският конкурс за
и го слушахме в захлас жо, коя консерватория всички се превивали от млади таланти ще е на
- спомня си Пищийски.
сте завършили?”. Никола смях.
23 ноември.

Гласът на Мало Конаре
Георги Ко- Куков, негов земляк от Черногоев, негов рово, си спомня: „Със стилния пер о д с т в е - вец Ангел Коев се познаваме от
ник, прави 1959 г., когато със сборен битов
през 1969 оркестър свирихме на народния
г. на пе- хор в село Мало Конаре с дирисента “Два гент Александър Начев. Не мога
са млади да повярвам, че оттогава са изз а л и б и - минали 60 години.
ле”, типичДнес Ангел Коев може да се
на песен от гордее, че със своите песни просф о л к л о р - лави и Мало Конаре като един
ната съ- от най-известните певци в този
кровищни- край. Както името на прочутия
ца на Мало кларнетист Георги Коев е известПоздрав от пенсионерския клуб
Конаре. По но в страната и извън нея, така и
Един от стилните пазарджиш- настояване на музикалните ре- Ангел допринесе за славата на
ки певци - Ангел Коев, на 24 ок- дактори в радиото тогава Геор- Мало Конаре. Тримата стилни петомври навърши юбилейните 85 ги Коев съпровожда
житейски години. Роден е в село с кавал. Едни от хиМало Конаре през 1934 г. в се- товите песни на Анмейството на Запринка и Иван гел Коев са “Мирчо
Коеви, които още в детските го- ле, млада войводо”,
дини му посочват пътя към ав- “Стоян войник отитентичната пазарджишка песен. ва”, “Ружице ле, бяПевческата му дарба открива ла ружо”, „Люби МаАлександър Начев – основател и рия слънцето“, „Гледиригент на ансамбъл за народ- дай ме, гледай“, „Зани песни и танци “Пазарджик”.
рекох се, мамо“ и
На първия събор в Батак през много други.
1962 г. Ангел Коев привлича вниНеговата съпруга
манието на жури и публика и го- - Стоянка Коева, съдина след това прави първите си що е певица. Събира
записи в Радио Пловдив (1963). ги сцената на ансамПесните, с които става популярен бъл „Пазарджик“ в
в региона, са “Припаднала тъмна най-красивите годимъгла”, “Любе Петрано, Петрано” ни на младостта им.
и “Моме Калино”. Известни ком- Двамата дълги годипозитори обработват песните му ни се включват акМузикалното семейство Стоянка и Ангел
за записи.
тивно в читалищната
Коеви от Мало Конаре
Работи и с тамбуриста Игнат дейност на село МаКуков от Средногорската тройка. ло Конаре и ръководят младежки вци - Надка Караджова, Методи
През 1964 г. постъпва в школата фолклорни групи. Стоянка и Ан- Динков и Ангел Коев, са стожеза народни песни и танци в Па- гел имат вече зад гърба си 55 го- ри и еталон на истинския пазарзарджик с ръководител Алексан- дини щастлив семеен живот. Рад- джишки стил, пример за всички
дър Начев и хореограф Веска Ги- ват се на две деца, трима внуци, млади изпълнители след тях. Да
здова. По-късно става и солист на очакват и правнук.
е жив и здрав още дълги години
ансамбъл “Пазарджик”. Първите
Известният тамбурист Игнат и честит юбилей!“
си записи с известния кларнетист
Материалите подготви Николай ЧАПАНСКИ, Радио Пловдив

Женски

13.XI. - 19.XI.2019 г.
От стр. 1
Това са Павел Дойчев
и синът му Павел – плът
и кръв от любовта му с
Ваня Цветкова.
Историята започва
преди повече от три десетилетия, когато съдбата събира Ваня и Павел на снимачната площадка на „Комбина“. Във
филма, превърнал се в
класика на родното кино, двамата изиграват
една от най-опасните,
но и въздействащи сцени. Актрисата увисва с
главата надолу от втория етаж, а човекът, който отговаря за живота й
през това време, е именно Павел Дойчев, работещ като професионален каскадьор.
„Ако знаех, че ще ми
стане жена, щях да я изпусна в онзи момент“,
залива се от смях години по-късно Дойчев. Няколко месеца след края
на снимките между него
и Ваня избухва страстна любов, която ги води чак до Гражданското. Като плод от нея се
ражда момче, наследило изцяло красотата на
майка си. Когато бебето
се появява на бял свят,
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на мен“казва
в едно
интервю Дойчев.
Когато синът им
е на 18
години,
екранната Таня Стоева от
„Седем
ч а с а
разлика“ взема категоричВаня Цветкова със сина си Павел
ното решение
тя е тази, която избира да се разведе със съпруда го кръсти с името на га си. Тя вече е успяла
да се установи трайно в
баща му Павел.
„В онези години ня- Лас Вегас, макар че рамаше видеозони и Ва- боти като крупие в местня се надяваше да ро- но казино и никак не й
ди момиче, защото аз е лесно. Павел Дойчев
вече имах две момчета пък иска да си живее
от предишния си брак. в България и далечноДа, ама не. Акушерката то разстояние си казва
ми донесе бебето и ка- думата. Години по-късза, че се е родил малкият но той споделя: „На ВаПавел. Беше толкова ми- ня явно й се натрупало, че Ваня го е кръстила ха много неща и някой

Руфинка болна легнала
на високана планина,
никой до нея немаше
сал една стара майчица.
В чешка й вода даваше
и на Руфинка думаше:
– Дощеро, мила майчина,
мила ли ти е диньоса,
диньоса още рубаса?
– Майчинко, стара майчинко,
не ми е мила диньоса
най ми е мила рубаса,
че нема да я понося.
Иди ми, майчо, порукай
мижова Фатма да дойде,
рубаса да й придадам
любесо да й отстъпя.
Умирам, майко, умирам
тебе са вяра не фаща,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
а я ще в земя да ида.

КРАСИВИ НА
ВСЯКА ВЪЗРАСТ
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Тази година, в края
Мъжете на Ваня Цветкова на юни,
артистът каска-

Историята на „Руфинка
болна легнала“

Малко са тези, които знаят, че девойката, възпята в песента „Руфинка е болна
легнала“, е действи-

свят

Български

телна личност. Тя е
най-популярният жител на смолянското
село Попрелка. Нейната история трогна-

ла хората преди повече от 150 г. Младото момиче било изтъкано от добродетели
- работлива и много
красива била Руфинка. В нея се влюбил напет момък от съседното село Надарци. Но за
голямо съжаление коварна болест сполетяла момичето и не след
дълго увехнала една

млада душа.
Тежката участ на
младите трогнала до
сълзи народа и не след
дълго била измисле-

трябваше да опере пешкира! Един ден тя дойде и ми каза: „Павка, ние
трябва да се разделим
с теб!“. Отвърнах й: „Няма да ти дам развод!“.
Уж, че я заплашвам… Но
можеш ли да спреш жена, която иска да се раздели с теб… При разво-

Ваня Цветкова и Павел Дойчев
да й дадох всичко – и
апартаментите, и къщата в Америка, и вилата,
и колите… На стойност
над 300 000 лв. Нищо
не съм взел! Само четката за зъби и джапанна елегичната песен,
възпяваща трагедията на ранната моминска кончина.
Песента
добива
широка популярност
след излъчването на
филма „Краят на песента“, където големият български актьор Васил Михайлов
я изпълнява.
А днес в същото
това селце има поставена надгробна
плоча на девойката
- от едната страна е
името й, а
от другата
е изписан
част от текста на песента.
Любопитното е,
че в района
на село Попрелка има
само едно място, на
което расте цветето
бяла кандилка - и това е на гроба на Руфинка...

Маски против косопад

Ако човек губи към 30-50
косъма на ден, се смята за
нормално. Но когато загубата на коса е твърде голяма,
това може да говори за по-сериозен проблем. Причините
за косопада може да са: метаболитно нарушение (липса
на витамини B6 и B9), напрежение, стрес, общо отслабване на тялото, причинено от
предишни заболявания (анемия, грип, хронични настинки
с повишена температура), на-

следствено предразположение. Затова не подценявайте
тези фактори, а подсилете косата си чрез следните домашни маска против косопад.
 Разбъркайте много добре 2 сурови жълтъка, 50 милилитра ракия и малко вода.
Втрийте сместа в кожата на
главата и нанесете равномерно върху цялата коса. Изчакайте 20 минути и изплакнете с подходящ шампоан. Маската се препоръчва за всички

ките, всичко друго й оставих…“
Колеги на Ваня обаче издават, че между тях
имало доста скандали.
С идването си в България Павел Дойчев се
заселва в бургаското
село Фазаново. Живее
в подобие на фургон,

типове коса.
 Разбъркайте много добре 3 с. л. кисело мляко с един
суров жълтък и 3 с. л. домашна майонеза. Нанесете маската върху скалпа и я оставете
за един час. Използвайте мек
шампоан и хладка вода, когато измивате маската.
За да има резултат, е необходимо маските да се прилагат 2 пъти седмично. Косата ви ще престане да пада, ще
укрепне и придобие блясък.

който е нарекъл Барака
Обама. Първо, защото е
барака, а Обама поради
факта, че е главният организатор на културния
живот в странджанското село.

дьор почина. Една негова мечта - околосветско
пътешествие под знамето на България - така и
остана неосъществена.
Ваня се прощава с него с кратко послание от
Америка:”Срещаме се!
Разделяме се! Прости!”
За разлика от Павел
Дойчев, синът
му няма намерение да се
връща в България. Заселено в Америка от най-ранна детска възраст, момчето завършва с
отличие тамошен университет и днес
се радва на
успешна кариера в областта
на информационните технологии.
Всъщност
именно той е най-голямата гордост и слабост
на майка си. “Сега имам
нужда само от сина си
и от малко приятели”,
признава звездата от
“Бариерата”.

Как да преборим
самотата
Без любов, топлина и
емоционална привързаност е много трудно да
се живее. Хората, в чийто живот няма емоции, не
са малко в днешния свят:
старите хора без деца (или
с деца, които са прекалено заети със собствения си
живот); тези, които са намерили и изгубили спътника си в живота; децата,
чиито родители работят
от сутрин до вечер… Казват им: търси си приятели,
запознавай се с нови хора! Но и това не е толкова лесно. На много от нас
да разсеем самотата би ни помогнал един четириног приятел.
Може ли той да ни помогне да преборим самотата? Ако човек има куче, трябва да се грижи за
него всеки ден. Това влияе добре и върху самочувствието, и върху здравето, тъй като собственикът трябва да се движи по всяко време. И кучето не може без стопанина си – това кара човек
да чувства, че е нужен! Чувството на отговорност
ни държи в тонус и не позволява да изпадаме в
депресия. И кой, ако не кучето, винаги ще слуша
какво говорим? Кой може да ни обича без условности и да ни прощава всичко?
В чужбина кучетата терапевти често посещават старите хора в пансионите и децата в детските домове. Специално обучените кучета може да
се нарекат „четириноги психотерапевти“, тъй като
с присъствието си те намаляват чувството на самота и потиснатост. Техният метод е много прост:
махат с опашка, гледат в очите и ближат ръцете.
Много изследвания потвърждават огромното значение на допира и прегръдката за доброто състояние на човека. В организма в такива моменти се изработват окситоцин, серотонин и допамин – хормони, които понижават стреса, подобряват самочувствието, понижават налягането и
забавят работата на сърцето. Нормално е човек,
който гали куче или котка, да се чувства по-добре.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Вкуснотии

Български

в чинии

13.XI. - 19.XI.2019 г.

Ñåçîíúò íà ÒÈÊÂÈÒÅ
тиквата е кралицата на есента. този вкусен и ароматен
плод може да бъде използван за
много и разнообразни рецепти
- от супи, основни ястия и гарнутури
до лесни за приготвяне десерти. Предлагаме ви някои от тях:

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

за около половин минута, колкото да си пусне аромата (внимавайте да не го изгорите, защото
ще стане горчив),
с л е д
което
прибавете
тиквата и сипете пилешкия бульон. Долейте вода, колкото е необходимо, за да
се покрият всички кубчета тиква, и варете, докато те омекнат
напълно.

Продукти: 1 кг свинско месо, 1 кг тиква, 2 големи глави кромид лук,
2 скилидки чесън, 1 с. л.
салвия, 2 ч. ч. бяло вино, зехтин, сол, черен пипер, 2 стръкчета пресен
риган, 1 стръкче пресен
розмарин и 2 – прясна
мащерка
Приготвяне: В кухненски робот се смесват
1/2 ч. ч. зехтин, чесънът, мащерката, риганът и розмаринът и от
тях се прави пюре. Намажете с тази смес месото, поръсете със
сол и черен пипер, поставете го в съда за печене, добавете 1
ч. ч. вино и малко вода, покрийте с алуминиево фолио и печете около 50 минути в загрята на 180о фурна. Махнете фолиото и
печете още 15 минути, докато хване коричка.
Нарежете лука на ситно, а тиквата - на едри кубчета. Задушете
лука в малко зехтин, добавете тиквата, сол, черен пипер на вкус, 1
ч. ч. бяло вино, салвията. Задушавайте на слаб огън около 20 минути до омекване на тиквата. Сервирайте заедно със свинското.

Продукти: 5 средни
сварени картофа, 1 голям
резен тиква, 2 моркова, 3-4
с. л. олио, 6-7 маслини, сол
на вкус, черен пипер, риган, мащерка
Заливка: 5 яйца, 100 г
сирене, 80 г кашкавал, магданоз
Приготвяне: Картофите се сваряват за 20 минути, отцеждат се и се нарязват на кръгчета с дебелина
1 см. Морковите се белят
и сваряват заедно с резена тиква за 10 минути и се
отцеждат.
Приготвяне: В намазана с олио тавичка се нареждат кръгчета картофи
като блат. Празното място

се запълва с кръгчета моркови. Отгоре се нареждат
тънки резени тиква без кората и резенчета маслини.
Поръсва се със сол, черен
пипер, мащерка, риган и 3
с. л. олио. В купа се разбиват яйцата с натрошено с
вилица сирене и настъргани 50 г кашкавал. Отгоре се залива с лъжица, за
да покрие добре зеленчуците. Пече се в загрята на
180о фурна 20 минути, изважда се и се поръсва с
останалите 30 г настърган
кашкавал. Връща се за 10
минути да се запече само
отгоре и е готово.
Сервира се с пресен
магданоз и салата.

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

рåòðîìóñàêà

сâèíñêî ïå÷åíî

зàïåêàíêà

Пасирайте супата с част от бульона в кухненски робот, блендер или с пасатор, след което
я върнете обратно на
котлона, прибавете
прясното мляко и
готварската сметана и оставете да
поври 3-4 минути.
Ако ви се струва гъста, долейте още вода, докато постигнете желаната от вас
гъстота. Прибавете сол, черен пипер, мащерка, индийско орехче и
чили на вкус. Поднесете с крутони или препечен хляб.

рàçÿäêà

Продукти: 1 тиква, 1 кг картофи, 500 г
кайма, 2 моркова, 1 глава кромид лук, сол
на вкус, 1 с. л. червен пипер, олио
За заливка: 3 яйца, 3 с. л. кисело мляко, сол
Приготвяне: Тиквата се измива, отрязва се капаче,
почиства се от семките
и се издълбава внимателно, за да се
получи кухина.
Мусаката се
приготвя по стандартен
начин,
предпочитан от
всяка домакиня.
Картофите се обелват и се нарязват на
кубчета, лукът се наситнява, морковите се настъргват.
Каймата се раздробява и се запържва
в тиган, към нея се прибавят лукът и мор-

сâèíñêè
ðåáúðöà
ñúñ ñîåâ ñîñ
Продукти: 400 г свински ребра, 200 г
тиква, соев сос, 3 с. л. зехтин/олио, сол,
къри, черен пипер, 6-7 гъби
Приготвяне: Обелете и почистете
тиквата от семки и кори. Нарежете на
малки кубчета. Овкусете ребърцата с
къри, сол и черен пипер, добавете гъ-

бите и тиквата, нарязана на малки кубчета. Поръсете със соев сос и зехтин и
изчакайте около 30 минути, за да се маринова. Поставете ребърцата в подходяща тава за печене. Наредете останалите съставки и полейте с остатъка от
маринатата. Изпечете в загрята фурна
до златисто.

ковите и сместа се задушава до омекване.
След това се изсипва в тенджера и се добавят картофите. Всичко се задушава при
непрекъснато бъркане и се овкусява с червен пипер и сол. След това се добавя водата и се оставя леко да възври.
С така приготвената
смес за мусака се пълни внимателно тиквата. Когато се напълни, се покрива
с предварително
оформеното капаче. Добре е тиквата да остане права,
за да не се изсипе съдържанието.
Пече се в предварително загрята на 180о фурна до готовност. Най-накрая се
прави заливка от разбити яйца, мляко и
малко сода, налива се в тиквата и се запича.

Ìóñ
Продукти за 8 порции:
2 жълтъка от големи яйца,
1/2 ч. ч. захар, 400 мл готварска сметана, 200 г сварена тиква, 1 ванилия, щипка канела, джинджифил, сол и индийско орехче,
1 с. л. ром, 1/2 ч.
л. желатин, 40 г
шоколад
Приготвяне: Разбъркайте
жълтъците, половината от захарта и 80
мл (8 с. л.) от готварската
сметана. Сложете сместа в
тиган. На средно силен котлон разбърквайте сместа,
докато се сгъсти. След като
къкри 10 минути, отстранете от котлона и оставете да
се охлади, като разбърквате периодично. След това
добавете пюрираната тиква, ванилията и подправките към сместа. Сипете и рома. Сложете желатина във
вода и го загрейте на водна

баня. След като се втечни,
добавете към общата смес.
Разбийте 120 г от останалата сметана (ок. 12 с. л.),

докато се втвърди, после
внимателно добавете към
тиквената смес. Разбъркайте внимателно на ръка с помощта на шпатула.
Разсипете сместа в прозрачни чаши за сервиране,
като ги напълните до половината. Останалите 200 мл
от сметана разбийте добре
и след като тиквеният мус
се е охладил, сложете върху него по няколко лъжици
сметана. Настържете шоколада отгоре и поднесете.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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в градината вече няма цъфтящи цветя,
които да ни радват
окото. но какво ни пречи да си създадем сами
радост и уют вкъщи с
растения (а и други материали) през дългите и тягостни есеннозимни дни? в това ще
ни помогне изкуството икебана, което японците са измислили, но
вече е разпространено
в цял свят.

Икебана е
древно изкуство и
означава „да
вдъхн е м
нов живот на
цветята”. Откъсвайки едно
цвете,
ние му
даваме
втори
шанс
за жив о т ,
създав а й ки нов
цветен пейзаж с него. Практикуването на
икебана се нарича кадо или „пътят на цвететo“. Един от основните принципи при икебана е използването на пространството.
Усещането за хармония между пространство, материал и съд
е от решаващо значение. При създаването
на красива, чиста композиция се отделя го-

лямо внимание на асиметрията и „движението“ на елементите. Икебана насърчава личната
творческа изява, като се
акцентира върху форма,
линия и цветови комбинации. В композициите
често присъства минимализмът -“малкото е
повече”.
икебана може да се
разглежда като структура от три основни
елемента - шин, сое и
хикае, или небе, човек
и земя, които очертават

разностранен триъгълник. За пълнота на композицията се използват
поддържащи елементи,

или т. нар. джуши.
Практикуващите икебана подреждат цветята
в пълно мълчание.Това
е времето, в което творецът се слива с природата и достига своя вътрешен мир. Основната философия на изкуството икебана е близост и хармония между
човек и природа. Учи
ни да оценим и да разберем именно нейната
красота.
Икебана възниква
през VI век в Япония

с навлизането на будизма, когато монасите са предлагали цветни аранжировки пред

ÃÐÈÆÀ ÇÀ ÎÂÎØÊÈÒÅ
Беритбата на плодовете и
от най-късно зреещите овощни сортове и видове вече е приключила. Сега трябва да се съхрани използваният инвентар,
а дръвчетата да бъдат почистени от евентуално счупените

положителен ефект.
Обвийте стволовете на
младите ябълкови и крушови дръвчета с амбалажна хартия, за да ги предпазите от дивите зайци и мишките, които нагризват кората. Направете това
още в началото на месеца,
защото никога
не са изключени и ранни
снеговалежи. В
края на листопада се предприемат пръскания срещу
къдравостта
по прасковата, струпясването по

по време на беритбата клони
и клончета. Коловете и различни други пръти, които са служили за опора на натежалите
от плод клони, също трябва да
се съхранят.
Важна мярка в борбата
срещу вредните насекоми в
овощната градина е остъргването на старата напукана кора. След изпълнението на тази
практика варосайте стволовете и по-дебелите клони. Белият
цвят ще подобри температурния режим на кората през ясните зимни дни и тя няма да се
отделя от дървесината, образувайки т. нар. мразобойни петна. Тази мярка е особено наложителна при видовете, които се
отличават с по-слабо свързана
кора, като кайсията, черешата и
др., но при всички останали има

ябълката и
крушата,
ранното
кафяво
гниене,
сачмянката и
други болести по черешите, вишните, кайсиите, сливите.
Не ги подценявайте. Борбата с
тези болести ще е по-трудна по
време на развитието им през
пролетта, а в някои случаи дори и невъзможна.
ето кои дървета трябва да
се напръскат:
Праскова – пръска се с 2%
бордолезов разтвор срещу къдравостта.
Праскова, кайсия, чере-

ша, вишна, слива – пръска се
с 2% бордолезов разтвор срещу сачмянката.
Праскова, кайсия, череша,
вишна, слива – пръска се с 1%
бордолезов разтвор срещу ранното кафяво гниене.
С 1% бордолезов разтвор се
пръскат и малините срещу болестта дидимела и касисът срещу болестта антракноза.
Ако през октомври не сте третирали крушовите дървета срещу крушовия пъпкопробивач,
направете това още в началото на месеца.
Пръска се срещу възрастните
бръмбари, които са прекъснали
дългия си летен сън и през късна есен – октомври-ноември,
преминават по пъпките, за
да снесат яйцата си в
тях. Бръмбарчето
е дребно хоботниче с дължина 4-5 мм
и с ръждивокафяв
цвят. Хоботчето
му е тънко,
дълго и леко
извито. Открива
се по пъпките, също и при стръскване на
дърветата. Пръскането направете с нуреле Д – 7 мл.
При крушите, ябълките и дюлите, нападнати от болестта „огнен пригор”, след като сте направили основно почистване, изрязване на изсъхналите
клони и замазване на раните,
не пропускайте да напръскате дърветата с 2% бордолезов
разтвор.

олтара
на Буда. Покъсно
навлиза в живота на
японеца, като много аристократи, самураи
и членове на
императорското
семейство са
го практикували. Найголемият разцвет на
икебана е през XVI век
с навлизането на чайната церемония, като
през времето са се развили множество стилове.
Първата школа по
икебана в България е
създадена през 1995 г.
от Рима Мирска – школа
по икебана „Сога“, чието име означава „нежна
трева“. Основните тех-

ники и правила се изучават под ръководството на сертифицирани
преподаватели.
Всеки може да практикува икебана, по всяко време, с всякакъв
материал, стига да има
търпение и време и да
усвои основните техники и принципи. И още икебана се учи цял живот.

Ïðèáåðåòå
êîðåíîïëîäèòå
ряпата, морковите и целината трябва да
бъдат извадени колкото е възможно по-бързо.
Рискът от похабяване все повече се увеличава,

защото почвената повърхност започва да замръзва, а заедно с нея и частта на кореноплодите, която е в зоната на замръзването. Загубите
ще са още по-големи, ако по някаква причина
някои от челата са останали над почвената повърхност.
салатите, засадени с цел презимуване на
открито, се нуждаят от повърхностно разрохкване на почвата. Поливане, желателно е чрез
дъждуване, се налага само при засушаване. Целесъобразно е на лехите със салати да изградите ветрозащитни прегради, ако в двора липсва
естествена защита. Правят се само от страната
на студените северни ветрове.
лукът за консумация в зелено състояние
е целесъобразно да се засажда до средата на
ноември в неотопляеми оранжерии. Реколтата ще се прибира през март. По същото време
ще е готов и чесънът, ако се засади в началото
на месеца, но при условие че има възможност
оранжерията да се отоплява.
Страницата подготви Уляна ПеТКОВА
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Бойко БОРИСОВ:

Последните 30 години са най-хубавото
нещо, което се е случило на страната ни
в новата ни история.
С много работа и усилия днес България е
различна и тук се жи-
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В България се живее Мъглата на истината
много по-добре
вее много по-добре. По
време на Прехода преминахме през редица
трудности - хиперинфлация, масови фалити на банки, пенсии и
заплати по няколко
долара, опашки пред
магазините, празни
щандове, блокиране
на цялата държава,
безнадеждност.
Днес това са спомени от миналото.

България е член на
НАТО и на ЕС, пътуваме свободно по света,
БВП бележи ръст всяка година, а безработицата е на историческо рекордно ниско
ниво. Извървяхме дълъг път и днес България се развива. Най-важното днес е, че резултатите се постигат
с работа и зависят от
всеки един от нас.

Парадокс ли е...?

Парадокс ли е да не разбираш
от нищо, но 10 години да си премиер на страната, да признаваш,
че си прост и че се разбираш добре с простите, но да държиш
в подчинение всички държавни
служби като в средновековните
абсолютни монархии?! Парадокс
ли е да срамиш по света с простотията си този народ и държава
с драматична, велика и трагична
хилядолетна история в продължение на 10 години?! Парадокс ли
е, че голяма част от топящия се

народ върви като стадо след него и шайката му?! Парадокс ли е,
че т.нар. духовен елит на този народ не смее да възроптае високо
и силно срещу този режим?!
Парадокс ли е, че журналистите от т.нар. публични медии вместо като трибуни на истината са се
превърнали в позорен слугинаж,
възхваляващ този човек и шайката му?! Не, не е парадокс, а срамна и тъжна реалност!!!
Проф. Петко ГАНЧЕВ,
д-р на философските науки

Както всеки, поне малко поживял
в България в последните 10 години, добре знае, че
когато премиерът
Бойко Борисов дава интервю, думите
от устата му се леят
на ангро. Ако човек
слуша и не е запознат, като нищо ще си
помисли, че раят на
земята се е възцарил точно в България. Просто възходът е нечуван – не
защото говорим за
възход, а за наистина нечувани неща. Като например
последните му откровения:
1. Най-високият
в историята на България БВП. Така си
е – сега да погледнем как я караме с
бедността. Най-скорошният пример –
първи по енергийна бедност в ЕС! Ако
махнем и думичката
„енергийна“ и сложим „риск от бед-

ност“, къде ли ще сме,
г-н Борисов? Я, последната напълно завършена статистика
на Евростат (за 2017
година) казва пак първи в ЕС. Браво,
безспорен успех! Да
погледнем и как сме
всъщност в БВП спрямо другите в ЕС. Ето
табличката на НСИ –
ние сме в четири цифри, другите са в по
пет ... Е, утеха е, че
през миналата година
Черна гора и Сърбия
са след нас, обаче те
пък още не са в ЕС –
нищо чудно и преди
да влязат, да ни минат!
2. Христо Иванов,
когато бил правосъден министър, всички, включително Борисов, работели за демокрацията в съдебната система и избора
на главен прокурор да
е такъв - демократичен. Сериозно? А защо тогава Иванов си
подаде оставката от
парламентарната трибуна? И защо ведна-

га след това, не години по-късно, директно каза, че няма воля
за борба с корупцията? Знаем, знаем – за
да навреди на нашето
Слънце!
3. Пламен Георгиев
много работа е свършил за държавата, но
„не мога да търпя да
ми се задава този въпрос“ - за терасата му.
Затова – консул във
Валенсия, а не уволнение, защото много
заплахи имало към Георгиев. Като е във Валенсия, няма да го заплашват и търсят тия,
„престъпниците“, така си е!
Медицинските сестри вземат много добри заплати – тогава защо протестират?
Ах, да, защото „някой
все иска нещо“. Точно така, г-н Борисов
– искаме да спрете да
ни баламосвате! Знам,
че няма – ако спрете,
какво ще ви остане
тогава?
Ивайло АЧЕВ

Културните институти у нас се управляват зле
Представяте ли си приходи от Бах, Бетовен и Брамс, от Верди, Пучини и Прокофиев?

Вече близо 30 години говорим за криза в културата, найвече в музикалната.
Граденото от десетилетия
от големи наши музиканти
като Саша Попов, бащата на
българския симфонизъм, Добрин Петков, Константин Илиев, Руслан Райчев, Илия Темков, Васил Стефанов, Васил
Казанджиев, Димитър Манолов, Георги Нотев и още редица други, сега се руши по
един най- жесток, безмилостен начин. В страната на Орфей и Борис Христов, музата
на художествената музика, е
вече в немилост. Ще напомня,
че след двете войни, в първата половина на миналия век, в
трудните и бедни години, държавата решава, че културата е
сред приоритетите в развитието на България. В брой на списание „Театър“ от 1959 година
открих, че е имало държавни
драматични театри, представете си в...Троян и Нови пазар!
В страната ни във всеки окръжен град освен театър имаше
оркестър (държавен или общински), музикален фестивал
и музикална сцена. Днес голяма част от тях ги няма.
Две безсмислени, унищожителни реформи сложиха
началото на края. В нашата
държава, в която напоследък само се руши, всичко се
струпва в София, а културата
в страната, с малки изключения, едва крета. Сякаш българите „извън столицата“, така се изразяват и някои журналисти, болни от „софиоцентризма“ (у нас има и един абсурден термин „извънстолични“ театри и оркестри), са второ качество. Те нямат достъп

до истинските стойности в изкуството, до голямата музика. За тях остава само Нейно
Величество Чалгата, лееща се
като поток от стотиците радиа и кабеларки, най-ниските жанрове, американските
глупекшъни, латиносапунките, индийските и турските сериали. И всичко това под погледа на Съвета за електронни медии. Министерството на
културата пък заплашва със
съкращение дори най-старите и големите състави. Защо?
Защото не носели приходи?!
Представяте ли си приходи от
Бах, Бетовен и Брамс, от Верди, Пучини и Прокофиев! Звучи толкова нелепо. Сякаш високото изкуство е стока...
Абсурдът „делегирани бюджети“, тази имитация на реформа и стратегия на Министерството на културата, ме
кара да се срамувам, че съм
българин и европеец... Срещу стойността на продадените билети за опера, балет,
симфоничен концерт да се отпускат средства за издръжката на института - заплати, консумативи, наеми, постановъчни, реклама и т. н. Не е ли това нелепо? Същински абсурд!
Има ли го това в културна Европа? А там традицията е подълга (не са били под турско)
и хората знаят как се прави
култура. От Министерството
на културата настояват, че били взели този модел от Германия. Да, но германският културен министър опроверга тази лъжа! За съжаление в нашето културно министерство
отдавна няма подходящи специалисти, няма и идеи. Да не
говорим за нивото на минист-

рите... През 1999 г. сътвориха
първото недоразумение, ознаменувало началото на края.
Министър Москова, подкрепена от Иван Костов, без да
се допита до обществеността,
парламента, творческите съюзи и музикантите, натрапи
със заповед
първата т.нар.
реформа ОФД
(Оперно-филхармонично
дружество).
Така след насилствено механично обединение, без
план, без дискусия и без
определен
статут, под
една шапка
се натикаха
оперните театри и филхармониите, уж за
ефективност, успешно управление, икономии и по-добро
качество. Даде се неограничена власт на директорите,
ликвидираха се изключително необходимите художествени съвети. Сега институтите се управляват еднолично,
при това зле и недемократично. Няма художествени съвети, няма никакъв контрол от
Министерството, не се зачита
мнението на творческите съюзи. Повечето директори използват постовете си за лично
обогатяване и се държат като
същински феодали.
И ще стане така, че скоро
няма да има и музиканти, защото доста инструменталисти вече не достигат в големите градове, а емигрират в
чужбина. Всяка година десет-

ки млади музикални таланти ят хора, които имат нужда и
емигрират. Да не говорим, че от изкуство и духовност. И
по-малките оркестри, докол- още нещо, което не се дооцекото оцеляха, ги намалиха на- нява: „делегираните бюджеполовина! В съседна Румъния ти“ доведоха до увеличаване съкратиха нито един теа- не на количеството за сметтър или оркестър, а фестива- ка на качеството. Така оперите и оркестрите започнаха да
лите им са на световно ниво
Качеството произвеждат пет пъти повезапочна посте- че нова продукция в съкратепенно да спада. ни срокове с ниско качество.
Това съвпадна Трябва нещо да се направи и със смяната бъдещето на музикална Бълна поколения- гария е наистина застрашета - отидоха си но. Скоро няма да имаме нимного и при то оркестри, нито опери, нитова значими то музиканти! Младите ни инимена от бъл- струменталисти масово емигарската му- грират, напускат страната и
зика, дойдоха даровити оперни певци. В ремлади и в по- дица от оперите и оркестривечето случаи те в страната съставите се поне особено да- пълват с чужди артисти. А в
ровити и под- Китай, където по времето на
готвени кадри. Мао чупеха плочите с музика
Така най-сериозно пострада на Моцарт и Бетовен, а също
симфоничната ни култура, ко- и в азиатска Турция откриват
ято бе на високо европейско оркестри, опери, правят фестивали със звезди от ранга на
ниво.
Ясно е, че парите за култу- Доминго и Баренбойм...
П.П. Наскоро премиерра у нас вечно не достигат.
Особено сега, при управле- ът заяви, че щял да отдението на ГЕРБ. Бюджетът на ли 100 милиона за нов стаМинистерството на култура- дион в столицата. Интереста е мизерен и обиден. По-ни- но от неговия джоб ли? За
сък е от този в страни като Ал- съжаление, той не знае, че
бания или Северна Македо- оперите в двата най- голения. Но и при тези параметри ми града у нас, Пловдив и
той не се разпределя правил- Варна, нямат свои сграно и справедливо. Хвърлят се ди, че Пловдив няма сграпремного средства за архео- да за художествена галелогия и за прескъпи недора- рия, че покривите на Назумения като Българския Лу- родната библиотека в Совър или за пошли кинопро- фия, на Градската галерия
дукции. И най-много за сто- и Операта в Русе текат, че
лицата, а културата в стра- се рушат ценни паметнината, особено в малките гра- ци на културата в цялата
дове, е доведена до просеш- страна....
ОгнянЦветан
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15.XI.  -  21.XI.2019  г.
ПЕТЪК, 15 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Тайните на войната
13:30 Да построиш чешма
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
БНТ 2
ПЕТЪК, 15 ноември
На фокус: Регионът
Пътешествия
Лъвчо
Български уроци
Защо?
Под вълните на Черно
море
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план
9:45 Иде нашенската музика
10:45 Европейски маршрути
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Линия Култура
14:45 Затвори телефона
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Откакто свят светува
17:15 Натисни F1
17:30 Отворени досиета:
Алфред Фосколо
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Шифт
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 3
22:45 Световните градове на
България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 Многоликата Япония:
Земята е само една
0:50 Откакто свят светува
1:20 Новото познание
1:50 История.bg
6:00
6:30
7:00
7:10
7:30
7:50

БНТ 4
ПЕТЪК, 15 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Европейски маршрути
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Джинс
22:30 Извън играта
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Мотоспорт Екстра
1:40 Отблизо с Мира
2:40 Панорама с Бойко Василев
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ
5:15 Пазители на традициите
5:45 Малки истории
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Най-гледаните

21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Сара Джейн Гиоти /Италия/
0:25 Скандалните приключения на лорд Байрон
1:15 Култура.БГ
2:15 100% будни
3:15 Тайните на войната
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 16 ноември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
2:50 Под вълните на Черно
море
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Натисни F1
5:00 Пътувай с БНТ 2
5:30 Време за губене
СЪБОТА, 16 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Вяра и общество
8:00 Лъвчо
8:10 Дъщерята на жрицата
9:45 Време за губене
10:15 Затвори телефона
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 Опера на открито
15:30 Понеделник сутрин
/95 години от рождението на оператора Димо
Коларов/
17:05 Окото на Минотавъра
17:50 Япония днес
18:00 Рецепта за култура
19:00 Акустик рок
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 С България в сърцето
21:00 Концерт на ImproviSatie
22:00 Малка игра
23:30 По света и у нас
23:45 Връчване на наградите
„Мистър и Мисис Икономика 2019”
0:45 Добър ден с БНТ 2
1:45 Опера и джаз
2:45 По света и у нас
3:00 Музика, докосваща сърцето – 15 години Моцартови празници
3:30 Супер камери
СЪБОТА, 16 ноември
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Време за губене
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Нощем с белите коне
14:05 Автопортрет с маска
14:30 Откакто свят светува
15:00 Денят започва с Георги
Любенов
17:45 Олтарите на България
17:55 Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл – Балкан
Ботевград
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Съдилището
22:35 Равносметките на прехода: Силовата редакция
на прехода
23:30 Домът на вярата
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура
1:10 Сезоните на блатото:
есен - зима
1:30 Пътеки
2:15 Бизнес.БГ
2:45 Младите иноватори
3:15 Извън играта
3:45 Арт стрийм
4:15 Натисни F1
4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг

12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Сладко и горчиво /Юри
Ангелов на 70 години/
16:30 Снимка без ретуш - портрет на Драган Танев
17:00 Вечната музика
17:30 Космонавтите: Как Русия
печели космическата
надпревара
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 3
22:05 По света и у нас
22:20 Студио „Х”: Ченгета
23:15 Пазач на сестра си
1:00 Вестонoсецът

17:30
18:30
19:00

21:15
21:35
21:45
23:30

0:25
0:55
1:45
3:45

Станка Георгиева. Дъщерята на горянина
Арена Спорт
Студио Футбол
Футбол: България -Чехия, квалификация за
Европейско първенство
2020
По света и у нас
Спортни новини
Специален отдел Q
Концерт на Джон Лорд
с хор и оркестър на
Оперно-филхармонично
дружество Пловдив
Обзор Футбол
Студио „Х”: Ченгета
Пазач на сестра си
Космонавтите - как Русия
печели космическата
надпревара

18:00
18:20
19:00
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
4:15
5:00
5:40

По света и у нас
Още от деня
Съкровище в двореца
По света и у нас
Спортни новини
История.bg
БНТ на 60
По света и у нас
Законът на Дойл 4
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Малки истории
Законът на Дойл 4
Още от деня
Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕЛНИК, 18 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Една несбъдната мечта
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на
един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат

ВТОРНИК, 19 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Аджария - там, където
планината среща морето
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на
един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

НЕДЕЛЯ, 17 ноември
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:30 Лъвчо
7:40 Здравей, бабо
8:50 Златни ръце
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 Тръба да спомни
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Концерт на „Арсенале
соноро трио”
15:00 Репетиция
15:30 №1 Туризмът: Историческият парк – пътешествие в миналото
16:00 От другата страна на огледалото /актьорът Юри
Ангелов на 70 години/
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Новото познание
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Младите иноватори
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 ММФ „Варненско лято
2019”
21:35 Принц Лавина
23:05 История.bg
0:05 Добър ден с БНТ 2
1:05 Иде нашенската музика
2:05 Окото на Минотавъра
2:50 Златни ръце
3:00 Джинс
3:30 Арт стрийм
4:00 Принц Лавина
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 18 ноември
6:00 Тръба да спомни
6:30 Арт стрийм
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:30 Защо?
8:00 Пазители на традициите
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Корабокрушенец
11:00 Знание.БГ
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Под вълните на Черно
море
21:15 10 000 крачки
21:30 В близък план
22:00 Брат за брата 3
22:50 Златни ръце
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:10 Младите иноватори
2:40 Под вълните на Черно
море
5:15 Натисни F1
5:30 Музика, музика...

ВТОРНИК, 19 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг
14:00 Линия Култура
14:45 Изненада
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Строителите на българското книжовно дружество
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София,
Европа
21:15 10 000 крачки
21:35 Футбол: Германия - Северна Ирландия
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:10 Часът на зрителите
2:40 Културни адреси: София,
Европа
3:00 Култура.БГ
4:00 Викингите 4
4:45 Днес и утре

НЕДЕЛЯ, 17 ноември
Откакто свят светува
Домът на вярата
Малки истории
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Часът на зрителите
9:30 Празник на Сухопътни
войски
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Нощем с белите коне
14:05 Кратка история на бъдещето
14:30 Пазители на традициите
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Европейски маршрути
20:00 Вяра, любов + уиски
21:15 По света и у нас
21:35 Спортни новини
21:45 На опера с БНТ 2
22:15 Ленти и документи
23:00 Акага и Funky Miracle със
специалното участие на
Ицо Хазарта
0:30 Арена Спорт
1:30 Музика, музика...
2:00 Кратка история на бъдещето
2:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
3:30 Есенни дневници - Северна България
3:45 Репетиция
4:15 Натисни F1
4:30 Иде нашенската музика

ПОНЕДЕЛНИК, 18 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене
14:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 В кадър
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ
5:55 5 минути София

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

НЕДЕЛЯ, 17 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Храмът на познанието
- 150 години Българска
академия на науките
15:00 Господин Селфридж 3
16:35 Нацонални съкровища
на Чехия: Лухачовице
17:00 Отворени досиета 3:
4:00 Малка игра
5:30 Пазители на традициите

6:00
6:30
7:00
8:00
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21:00
22:00
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
3:45
4:15
5:00
5:40

Референдум
БНТ на 60
По света и у нас
Законът на Дойл 4
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Туризъм.бг
Извън играта
Законът на Дойл 4
Още от деня
Телепазарен прозорец

23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
4:15
5:00
5:40

Законът на Дойл 4
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Библиотеката
Законът на Дойл 4
Още от деня
Телепазарен прозорец

СРЯДА, 20 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Дързостта да бъдеш
пръв
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на
един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас

ЧЕТВЪРТЪК, 21 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 Днес и утре
13:30 Напред-назад
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Мили бате!... Писма на
един дакел
14:45 Сребристият жребец
15:10 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Похищение
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:25 Дойче Веле: Шифт

СРЯДА, 20 ноември
На фокус: Регионът
Младите иноватори
Топчовците
Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Сто години отвъд
9:50 Завръщане в Брайдсхед
10:45 Олтарите на България
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът: Историческият парк – пътешествие в миналото
14:00 Линия Култура
14:45 Вкаменяване
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецитал на Петер Бенс /
Унгария/
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София,
Европа
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 3
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:15 Сто години отвъд
2:50 Културни адреси: София,
Европа

ЧЕТВЪРТЪК, 21 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Винаги първи
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:35 Япония днес
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София,
Европа
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:20 №1 Туризмът: Историческият парк
2:50 Културни адреси: София,
Европа

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

ЧЕТВЪРТЪК, 21 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 В кадър
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Русенски маршрути Крепости
17:20 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 №1 Туризмът: Историческият парк - пътешествие
в миналото
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 Неупиваема чаша
22:30 Репетиция
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

6:00
6:30
7:00
7:10
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Петък, 15 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.19
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”,
с.2 еп.56
15.00 Премиера: „Шест сестри”,
с.7 еп.11
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.13
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.23
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшън-криминална риалити поредица
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.9
00.30 „Втори шанс” /п./
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
bTV синема
Петък, 15 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.9, 10
08.00 „Добрата дъщеря”
10.00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6 еп.11, 12
12.15 Телепазар
12.30 „LEGO: Филмът”
14.30 „Големият заговор”
16.30 „Лора от сутрин до вечер”
18.45 „Елизабет: Златният
век” - биографичен,
драма, исторически (Великобритания, Франция,
Германия, САЩ, 2007),
режисьор Шекар Капур,
в ролите: Джорди Мойя,
Кейт Бланшет, Клайв
Оуен, Саманта Мортън,
Джефри Ръш, Том Холандър, Аби Корниш,
Лорънс Фокс, Джон
Шрапнел, Сюзън Линч и
др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Уличен бой” - драма,
спортен, екшън (САЩ,
2009), режисьор Дито
Монтийл, в ролите:
Чанинг Тейтъм, Терънс
Хауърд, Луи Гузман, Майкъл Ривера, Брайън Уайт
и др.
23.00 „В мъглата” - фантастика,
драма (Франция, Канада,
2018), режисьор Даниел
Роби, в ролите: Ромен
Дюри, Олга Куриленко,
Фантин Ардюен, Мишел
Робен, Алексис Маненти
и др. [14+]
00.45 „13 гряха”
02.30 „Отмъщението на бившите”
04.15 „Убийствен финал” - трилър (тв филм, Канада,
2014)
бтв комеди
Петък, 15 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.12 еп.2, 3
07.00 „Столичани в повече” сериал
08.00 „Модерно семейство” сериал
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 7, 8
10.00 „Фъстъчета: Филмът”
- анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2015),
режисьор Стив Мартино
12.00 „Без пукната пара” - сериал
13.00 „Мис Сладкиш” - сериал
14.00 „Модерно семейство” сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.104
17.00 „Домашен арест” - сериал, с.3 еп.19, 20
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.8, 9
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.3
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.1
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.7 еп.16, 17
23.00 Премиера: „Мис Сладкиш” - сериал, еп.7, 8
00.00 „Фъстъчета: Филмът” /п./
- анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2015)
02.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал
03.00 „Без пукната пара” - сериал
04.00 „Столичани в повече”

Най-гледаните
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Събота, 16 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6”,
анимация, еп.25, 26 (последен)
07.00 „Домашен арест“ еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 „К-911”
15.00 „The Voice“ - музикално
шоу, международни издания /най-доброто/
16.00 „Мармалад“ - токшоу с
водещи Радост Драганова
и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план”
с водещ Мартин Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“
22.00 „Джони Инглиш” - комедия, екшън, приключенски (Великобритания,
2003), режисьор Питър
Хауит, в ролите: Роуън
Аткинсън, Бен Милър,
Натали Имбрулия, Джон
Малкович, Грег Уайз, Таша
дю Васконселос и др.
23.50 „Чуждоземецът” - фентъзи, екшън, приключенски
(САЩ, 2008), режисьор
Хауърд Маккейн, в ролите: Джим Кавийзъл, София
Майлс, Рон Пърлман,
Джак Хюстън, Джон Хърт,
Клиф Сондърс, Джеймс
Престън Роджърс
02.00 „Домашен арест” /п./
02.30 „Карбовски: Втори план”
03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

Неделя, 17 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
анимация, еп.1, 2
07.00 „Домашен арест” еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна” еп.8
13.00 „Далече от безумната
тълпа”
15.20 „Лъжльото”
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна
емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
еп.10
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 „Ченге за един ден: Мисия
Маями” - екшън, комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Тим Стори, в ролите: Айс
Кюб, Кевин Харт, Оливия
Мън, Кен Джонг, Нейдин
Веласкес, Тика Съмптър,
Глен Пауъл, Бенджамин
Брат, Тайрийз Гибсън,
Брус Макгил и др.
00.30 „Мангелхорн” - драма
(САЩ, 2014), режисьор
Дейвид Гордън Грийн, в
ролите: Ал Пачино, Холи
Хънтър, Крис Месина,
Хармъни Корийн, Скайлър Гаспър, Мариса Варела и др.
02.20 „Домашен арест” /п./
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Понеделник, 18 ноември
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” - анимация, сериал,
с.4 еп.20
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.57
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.12
16.00 „Всичко може да се случи“ - сериал еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.14
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.24
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.10
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.6
01.30 „Друговремец“ - сериал,
с.4 еп.6
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 19 ноември
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.4 еп.21
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.58
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.13
16.00 „Всичко може да се случи“ - сериал еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.15
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.25
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.11
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.7
01.30 „Друговремец“ - сериал,
с.4 еп.7
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал

Сряда, 20 ноември
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.4 еп.22
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.59
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.14
16.00 „Всичко може да се случи“ - сериал еп.6
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.16
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги” сериал, еп.26
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.12
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.8
01.30 „Друговремец“ - сериал,
с.4 еп.8
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал

Четвъртък, 21 ноември
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, с.4 еп.23
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.60
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.15
16.00 „Всичко може да се случи“ - сериал еп.7
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.17
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.27
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.11
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.13
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.9
01.30 „Друговремец“ - сериал,
с.4 еп.9
02.30 „Преди обед” /п./

Събота, 16 ноември
06.00 „Коко Шанел и Игор
Стравински”
08.30 „Пази си гърба”
10.30 „В бялата пустош”
12.45 „Елизабет: Златният век”
15.00 „Измет” - трилър,
приключенски, драма
(Великобритания, Бразилия, Германия, 2014),
режисьор Стивън Долдри, в ролите: Мартин
Шийн, Руни Мара, Вагнер
Маура, Селтон Мело,
Андре Рамиро, Джесуита
Барбоса, Даниел Зетел
17.15 „Уличен бой” - драма,
спортен, екшън (САЩ,
2009), режисьор Дито
Монтийл, в ролите:
Чанинг Тейтъм, Терънс
Хауърд, Луи Гузман, Майкъл Ривера, Брайън Уайт
и др.
19.15 „Големият заговор” - криминален, комедия (САЩ,
2004), режисьор Джордж
Армитидж, в ролите:
Оуен Уилсън, Морган
Фрийман, Гари Синийс,
Чарли Шийн, Вини Джоунс, Бъч Хелемано, Сара
Фостър, Уили Нелсън и
др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Каубои и извънземни” фантастика, екшън, трилър, уестърн (САЩ, 2011),
режисьор Джон Фавро,
в ролите: Даниел Крейг,
Харисън Форд, Оливия
Уайлд, Кланси Браун, Пол
Дейно, Сам Рокуел и др.
23.30 Cinema X: „Тъмнината”
01.30 „Джолийн” - драма (САЩ,
2008), режисьор Дан
Айърланд, в ролите:
Джесика Честейн, Франсис Фишър, Рупърт Френд, Дърмът Мълроуни

Неделя, 17 ноември
06.00 „Най-голямата лъжа”
07.45 „Убийствен финал”
09.45 „LEGO: Филмът”
12.00 „Принцът и аз 3: Кралски
меден месец” - комедия,
семеен, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
Катрин Кирън, в ролите:
Кам Хескин, Крис Гиър,
Адам Кроусдел, Джонатан Фърт и др.
13.45 „Най-доброто предстои”
16.00 „Каубои и извънземни”
18.30 „Еверест”
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Мисия: Ноември” - екшън, криминален, трилър (САЩ, Великобритания, 2014), режисьор
Роджър Доналдсън, в
ролите: Пиърс Броснан,
Олга Куриленко, Бил
Смитрович, Лазар
Ристовски, Лук Брейси,
Уил Патън, Катерина
Скорсоне, Илайза Тейлър
и др.
23.15 „Кралски афери” - исторически, драма, романтичен (Дания, 2012), режисьор Николай Арсел, в
ролите: Мадс Микелсен,
Алисия Викандер, Давид
Денсик, Трине Дюрхолм
и др.
02.00 „Тъмнината” - хорър,
трилър (САЩ, 2016),
режисьор Грег Маклийн,
в ролите: Кевин Бейкън,
Рада Мичъл, Давид
Мазуз, Луси Фрай, Мат
Уолш, Дженифър Морисън и др. [14+]
04.00 „В мъглата” - фантастика,
драма (Франция, Канада,
2018), режисьор Даниел
Роби, в ролите: Ромен
Дюри, Олга Куриленко,
Фантин Ардюен

Понеделник, 18 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.6 еп.11, 12
08.30 “Виновна”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.1, 2
13.15 “Пази си гърба”
15.00 “Дъщеря ми трябва да
живее”
16.45 “LEGO: Филмът”
19.00 “Раждането на лъжата” - фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьори Рики Джървейс и Матю Робинсън, в
ролите: Рики Джървейс,
Дженифър Гарнър, Джона Хил, Джефри Тамбър,
Роб Лоу, Тина Фей, Джейсън Бейтман, Филип
Сиймор Хофман и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “Приемлива
жертва” - трилър (САЩ,
2018), режисьор Джо
Шапел, в ролите: Тика
Съмптър, Джейми Лий
Къртис, Бен Тавасоли,
Джеф Хефнър и др.
23.00 “Как прекарах лятната
ваканция” - екшън,
криминален (САЩ, 2012),
режисьор Ейдриън
Гранбърг, в ролите: Мел
Гибсън, Кевин Хернандес, Даниел Хименес
Качо, Питър Стормеър,
Хесус Очоа, Дийн Норис,
Питър Герети, Скот Коен
и др.
00.45 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.7 еп.1, 2
03.15 “Кралски афери” - исторически, драма, романтичен (Дания, 2012), режисьор Николай Арсел, в
ролите: Мадс Микелсен,
Алисия Викандер, Давид
Денсик, Трине Дюрхолм
и др.

Вторник, 19 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.7 еп.1, 2
08.30 “Най-голямата лъжа”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 “Как прекарах лятната
ваканция”
14.30 “Измяната” - криминален, драма, трилър (тв
филм, Канада, 2013),
режисьор Рон Оливър,
в ролите: Джаклин
Макинес Ууд, Шон Робъртс, Марк Бендейвид,
Джеймс Милингтън и др.
16.30 “Мисия: Ноември” - екшън, криминален, трилър (САЩ, Великобритания, 2014), режисьор
Роджър Доналдсън
19.00 “Уличен бой” - драма,
спортен, екшън (САЩ,
2009), режисьор Дито
Монтийл, в ролите:
Чанинг Тейтъм, Терънс
Хауърд, Луи Гузман, Майкъл Ривера, Брайън Уайт
и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “Когато се появи ти” - приключенски,
комедия (САЩ, 2018), режисьор Питър Хъчингс, в
ролите: Ейса Бътърфилд,
Мейзи Уилямс, Нина Добрев, Пейтън Лист, Кен
Джонг, Тайлър Хеклин,
Дейвид Кекнър и др.
23.00 “Елизабет: Златният век”
01.15 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.7 еп.3, 4
03.15 “Барабанистка: Нов
ритъм” - музикален,
комедия, драма (тв филм,
САЩ, 2014), режисьор
Били Удръф, в ролите:
Алекзандра Шип, Ленърд
Робъртс

Сряда, 20 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.3, 4
08.15 “Дъщеря ми трябва да
живее” - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), режисьор
Джон Л’Екюйе, в ролите:
Джоел Картър, Маделин
Мартин, Пол Попович,
Сърджио Ди Зио и др.
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 “Виновна” - трилър, криминален (Канада, 2014),
режисьор Антъни Лефресни, в ролите: Ерин
Сандърс, Алекс Пакстън
Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.
14.30 “Еверест”
17.00 “Най-голямата лъжа”
19.00 “Когато се появи ти”
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Смокинг” - фантастика,
екшън, комедия (САЩ,
2002), режисьор Кевин
Донован, в ролите: Джеки Чан, Дженифър Лав
Хюит, Питър Стормеър,
Деби Мазар, Джейсън
Айзъкс и др.
23.00 “Последната крепост на
хората” - екшън, приключенски (Швейцария,
САЩ, 2017), режисьор
Роберт Куба, в ролите:
Юлиан Шафнер, Джон
Кюсак, Кармен Арджендзиано, Айлийн Груба и
др.
00.45 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.7 еп.5, 6
03.00 “Край морето” - драма,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Анджелина
Джоли, в ролите: Анджелина Джоли, Брад Пит,
Мелани Лоран

Четвъртък, 21 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.7 еп.5, 6
08.15 “В бялата пустош”
10.30 “Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.7, 8
12.45 Телепазар
13.00 “Раждането на лъжата”
15.00 “Апостол Карамитев” документален филм
16.15 “Барабанистка: Нов ритъм”
18.45 “Ранго” - анимация,
приключенски, комедия
(САЩ, 2011), режисьор
Гор Върбински
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Мъже на честта” - военен, драма, биографичен
(САЩ, 2000), режисьор
Джордж Тилман мл.,
в ролите: Куба Гудинг
мл., Робърт Де Ниро,
Шарлийз Терон, Онжаню
Елис, Майкъл Рапапорт,
Хал Холбрук, Пауърс Бут
и др.
23.30 “Просто секс” - еротичен,
комедия, романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
Айвън Райтман, в ролите:
Натали Портман, Аштън
Къчър, Кевин Клайн,
Кери Елуес, Грета Гъруиг,
Оливия Търлби, Лудакрис и др.
01.45 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.7 еп.7, 8
04.00 “Последната крепост на
хората” - екшън, приключенски (Швейцария,
САЩ, 2017), режисьор
Роберт Куба, в ролите:
Юлиан Шафнер, Джон
Кюсак, Кармен Арджендзиано, Айлийн Груба и
др.

Събота, 16 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.12 еп.4, 5
07.00 „Без пукната пара” - сериал
08.00 „Мутра по заместване” сериал, с.4 еп.9, 10
09.00 „Любимци” - сериал, еп.9,
10
10.00 „Деца на килограм” комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Аштън Къчър,
Том Уелинг и др.
12.00 „Майор Пейн” - комедия,
приключенски, семеен
(САЩ, 1995), режисьор
Ник Касъл, в ролите:
Деймън Уейънс, Майкъл
Айрънсайд, Скот Битълоу, Албърт Хол и др.
14.00 Премиера: „Полицаят от
Рубльовка” - сериал, с.3
еп.3
15.00 „Мис Сладкиш” - сериал
16.00 „Новите съседи” - сериал
19.30 „На гости на третата планета” - сериал
20.30 „Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите „ - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2009),
Карлос Салдана и Майкъл Търмайер
22.30 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал, с.3 еп.3
23.30 „Столичани в повече” сериал
01.30 „Мис Сладкиш” - сериал
02.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал
03.00 „Любимци” - сериал
04.00 „Полицаят от Рубльовка”

Неделя, 17 ноември
06.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.12 еп.6, 7
07.00 „Без пукната пара” - сериал
08.00 „Мутра по заместване” сериал, с.4 еп.11, 12
09.00 „Любимци” - сериал,
еп.11, 12
10.00 „Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите „ - анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2009),
Карлос Салдана и Майкъл Търмайер
12.00 „Фъстъчета: Филмът”
- анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2015),
режисьор Стив Мартино
14.00 Премиера: „Полицаят от
Рубльовка” - сериал, с.3
еп.4
15.00 „Мис Сладкиш” - сериал
16.00 „Новите съседи” - сериал
19.30 „На гости на третата планета” - сериал
20.30 „Деца на килограм” комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Аштън Къчър,
Том Уелинг и др.
22.30 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал, с.3 еп.4
23.30 „Столичани в повече” сериал
01.30 „Мис Сладкиш” - сериал
02.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал
03.00 „Любимци” - сериал
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
- сериал
05.00 „Слънчева Филаделфия”
- сериал

Понеделник, 18 ноември
06.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.12 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Модерно семейство” сериал
09.00 “Домашен арест” /п./ сериал, с.3 еп.19, 20
10.00 “К-911”
12.00 “Без пукната пара” - сериал
13.00 “Мис Сладкиш” - сериал
14.00 “Модерно семейство” сериал
15.00 “Новите съседи” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал, еп.105
17.00 “Домашен арест” - сериал, с.3 еп.21, 22
18.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.10,
11
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.11 еп.4
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.2
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Модерно семейство” сериал, 18 еп. с.7 еп.18, 19
23.00 Премиера: “Мис Сладкиш” - сериал, еп.9, 10
00.00 “Деца на килограм” комедия, семеен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор Шон Леви, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Аштън Къчър,
Том Уелинг и др.
02.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
03.00 “Без пукната пара” - сериал
04.00 “Столичани в повече”

Вторник, 19 ноември
06.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.12 еп.10
06.30 “Страхотни новини” еп.1
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Домашен арест” /п./ с.3
еп.21, 22
10.00 “Роднински връзки” комедия (Испания, 2011),
режисьор Даниел Санчес
Аревало, в ролите: Ким
Гутиерес, Инма Куеста,
Раул Аревало, Антонио
де ла Торе, Адриан Ластра, Клара Лаго и др.
12.00 “Без пукната пара”
13.00 “Мис Сладкиш”
13.30 “Фитнес”
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета” еп.106
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 10, 11
18.00 “Без пукната пара” с.5
еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече”
с.11 еп.5
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.3
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.7 еп.20, 21
23.00 Премиера: “Мис Сладкиш” еп.11, 12
00.00 “Роднински връзки” /п./ комедия (Испания, 2011)
02.00 “Слънчева Филаделфия”
02.30 “Страхотни новини”
03.00 “Без пукната пара”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Слънчева Филаделфия”
05.30 “Страхотни новини”

Сряда, 20 ноември
06.00 “Страхотни новини”
еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 9, 10
10.00 “София Грейс и Роузи:
Кралско приключение”
- семеен, комедия, приключенски (САЩ, 2014),
режисьор Брайн Левант,
в ролите: София Грейс,
Роузи Маклеланд, Джаки
Акилиъс, Натали Бекър и
др.
12.00 “Без пукната пара”
13.00 “Фитнес”
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета” еп.107
17.00 “Домашен арест” с.3
еп.23, 24
18.00 “Без пукната пара” с.5
еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”
с.11 еп.6
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.4
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.7 еп.22, с.8 еп.1
23.00 Премиера: “Мис Сладкиш” еп.13, 14
00.00 “София Грейс и Роузи:
Кралско приключение”
- семеен, комедия, приключенски (САЩ, 2014)
02.00 “Страхотни новини”
03.00 “Без пукната пара”
04.00 “Столичани в повече”
5.00 “Страхотни новини”

Четвъртък, 21 ноември
06.00 “Страхотни новини” еп.4,
5
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Домашен арест” с.3
еп.23, 24
10.00 “12 кучета до Коледа”
- семеен (САЩ, 2014),
режисьор Чарли Вон,
в ролите: Реджиналд
ВелДжонсън, Винсънт
Джованоли, Лекси Джованоли, Граня Макдърмът и др.
12.00 “Без пукната пара”
13.00 “Фитнес”
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета” еп.108
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 12, 13
18.00 “Без пукната пара” с.5
еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече”
с.11 еп.7
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.5
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.8 еп.2, 3
23.00 Премиера: “Мис Сладкиш” еп.15, 16
00.00 “12 кучета до Коледа” /п./
- семеен (САЩ, 2014)
02.00 “Страхотни новини”
03.00 “Без пукната пара”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Страхотни новини”
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тв програми

водеш Нора Стоичкова )
03.00 „За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов )
04.00 „Лява политика” с водещ
Александър Симов )
05.00 „Цветен следобед” )
06.00 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински )
Неделя, 17 ноември
07.00 „Голямо изкуство и в
малкия град” - документален филм
07.30 „Холивудстки знаменитости”
07.55 „Миа и аз” - детски сериал
08.30 „Библейските загадки” документален филм )
09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист”: Сардиния /І част/ )
10.00 „Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Раждането на една
пластика” - документален филм
14.00 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 Киносалон БСТВ: „Служебен роман”, І част (1977
г.), СССР
17.45 „Преселение” - документален филм
18.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Служебен роман”, ІІ част (1977
г.), СССР
21.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков )

22.30 Новини )
23.00 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски )
00.00 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев )
01.00 „За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов )
02.00 „Червен картон” с водещ
Кирил Веселински )
03.00 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова )
04.00 „ Цветен следобед” )
05.00 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова )
06.00 „Лява политика” с Александър Симов )
Понеделник, 18 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция”- сериал, 32 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 33 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Служебен роман”, ІІ част (1977
г.), СССР
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Крисчън Мингъл” (2014 г.),
САЩ

22.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
23.05 Новини (п)
23.35 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.35 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
03.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)
Вторник, 19 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 33 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 34 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Крисчън Мингъл” (2014 г.),
САЩ
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Лява политика” с Александър Симов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Ив Сен
Лоран” (2014 г.), Франция
22.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
23.10 Новини (п)

23.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.40 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
02.35 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
03.30 “За историята - свободно” с водещ Александър
Сивилов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)
Сряда, 20 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 34 епизод
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 35
епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Ив Сен
Лоран” (2014 г.), Франция
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
19.30 Новини
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Джентълмени с късмет” (1971
г.), СССР
21.55 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
22.55 Новини (п)
23.25 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)

01.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
03.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)
Четвъртък, 21 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 35
епизод (п)
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
12.30 Новини
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 36 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.40 Киносалон БСТВ: “Джентълмени с късмет” (1971
г.), СССР
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Възмездие” (2015
г.),
Испания
22.10 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
23.10 Новини (п)
23.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.40 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
02.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)

Търнър, Рукия Бернард,
Дюшейн Уилямс и др. /п/
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

СРЯДА, 20 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Кошмари в кухнята” –
риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

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

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

Петък, 15 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 31 епизод )
11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 32 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Анна
от 6 до 18” (1994 г.), Русия
17.55 „Холивудски знаменитости”
18.20 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Малкият остров” (2014 г.),
Испания
22.15 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев )
23.10 Новини )
23.40 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев )
01.40 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова )
02.35 „Лява политика” с водещ
Александър Симов )
03.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски )
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова )
06.30 Актуален коментар

Събота, 16 ноември
07.00 „Моят Чирпан” - документален филм
07.30 „Холивудски знаменитости”
07.55 „Миа и аз” - детски сериал
08.30 „Преселение” - документален филм )
09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица” - фолклорно
предаване )
10.30 „Библейските загадки” документален филм
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев )
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински )
14.05 ТВ пазар
14.30 „Професия Турист”: Сардиния /І част/
16.00 „Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.45 Киносалон БСТВ: „Малкият остров” (2014 г.),
Испания
18.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Служебен роман”, І част (1977
г.), СССР
21.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски )
22.30 Новини )
23.00 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова )
00.00 „Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев )
01.00 „Гласове” с водещ Явор
Дачков )
02.00 „Студио Икономика” с

ПЕТЪК, 15 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм

СЪБОТА, 16 ноември
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Матилда” – с уч. на
Мара Уилсън, Дани Де
Вито, Рия Пърлман, Пам
Ферис, Ембет Дейвидс,
Трейси Уолтър и др.
15.00 „Запази последния танц
2” – с уч. на Жаклин Бисе,
Мария Брукс, Тре Армстронг, Изабела Мико,
Калъмбъс Шорт и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „Аз, шпионинът” – с уч.
на Еди Мърфи, Оуен
Уилсън, Фамке Янсен,
Майкълм Макдауъл, Гари
Коул и др.
00.00 „Превратът” – с уч. на Пиърс Броснан, Лейк Бел,
оуен Уилсън, Стерлинг
Джеринс и др.
02.00 „Запази последния танц
2” – с уч. на Жаклин Бисе,
Мария Брукс, Тре Армстронг, Изабела Мико,
Калъмбъс Шорт и др./п/

04.30 „Матилда“ – с уч. на
Мара Уилсън, Дани Де
Вито, Рия Пърлман, Пам
Ферис, Ембет Дейвидс,
Трейси Уолтър и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 17 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Един зимен уикенд”
(премиера) – с уч. на
Тейлър Кол, Джак Търнър, Рукия Бернард,
Дюшейн Уилямс и др.
14.15 „Любов в менюто” (премиера) – с уч. на Отъм
Рийзър, Каван Смит,
Джордин Ашли Олсън,
Ричард Иън Кокс и др.
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Замръзналото кралство” – анимационен
филм
22.00 „Джон Уик 2”– с уч. на
Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Иън Макшейн,
Джон Легуизиамо, Руби
Роуз и др.
00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.10 „Един зимен уикенд” – с
уч. на Тейлър Кол, Джак

ПОНЕДЕЛНИК, 18 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване
на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

ВТОРНИК, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

СЪБОТА, 9 ноември
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
– здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина
Анева”
10:45 Телемаркет
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
11:30 „Резултатът”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина
Анева”
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 “Скелетът на демокрацията” 1 част – док.филм на
Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/

01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 10 ноември
07:00 „Парламентът на фокус” /п/
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
08:00 „Пулс” – здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:00 „Холивуд” - /п/
09:30 „Резултатът”
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов- /п/
11:45 Телемаркет
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес”
-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Имате думата” с Александър Владимиров - /п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наделина Анева - /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 „Скелетът на демокрацията” 2 част – док. филм на
Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”

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

22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения
ВТОРНИК, 19 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю с Наделина
Анева”
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

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

15

2

16
петък, 15 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура „ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение

Евроком
Петък, 15 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 16 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:30
09:00
09:55
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30

22:10
23:00

00:30

02:15

Петък, 15 ноември
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Александр Демьяненко в
комедии Леонида Гайдая
«Операция „Ы“» и другие
приключения Шурика» (6+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Оксана Акиньшина, Михаил
Галустян, Сергей Шнуров,
Настя Задорожная в комедии
«8 новых свиданий» (12+)
Василий Степанов, Пётр Фёдоров, Гоша Куценко, Фёдор
Бондарчук, Сергей Гармаш,
Алексей Серебряков фильме
«Обитаемый остров. Схватка» (16+)
Оксана Арбузова, Владимир

46

Най-гледаните

Български

тв програми

06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 16 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 „Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 „Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 17 ноември
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 „Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 „Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 „Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 18 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 19 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
12:00 Ключът към успеха
12:30 България, която съградихме - Документален
филм - 5 еп.
13:00 Времена и нрави - избрано
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Документален филм
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Документален филм
05:00 Шоуто на Мавриков - с

Васко Мавриков
06:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

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

03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

Неделя, 17 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
10:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм - 6 еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - избрано
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет

Ильин в фильме «Авария» —
дочь мента» (16+)
03:50 «Про любовь» (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
Събота, 16 ноември
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Открытие Китая»
с Евгением Колесовым (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Идеальный ремонт» (6+)
12:15 Светлана Карпинская, Николай Рыбников в фильме
Эльдара Рязанова «Девушка
без адреса» (6+)
13:50 К дню рождения великого
комедиографа. «Эльдар Рязанов. „Весь юмор я потратил
на кино“» (12+)
14:45 Лариса Голубкина, Олег
Борисов, Анатолий Папанов
в фильме Эльдара Рязанова
«Дайте жалобную книгу» (0+)
16:25 «Наедине со всеми» (16+)
17:20 Премьера. «Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил» (12+)
18:25 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «День рождения «КВН» (16+)»
08:00
08:40
09:00
09:10

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

22:25 Дмитрий Нагиев, Игорь Верник, Сергей Белоголовцев,
Анна Хилькевич в комедии
«Всё о мужчинах» (16+)
23:50 Евгений Миронов, Алексей
Серебряков, Андрей Смоляков, Сергей Астахов, Виктория Толстоганова, Любовь
Толкалина в фильме «Побег»
(16+)
01:55 Людмила Гурченко, Юрий
Никулин в фильме «Двадцать
дней без войны» (12+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)
04:40 Георгий Бурков, Донатас
Банионис в детективе «Сумка
инкассатора» (0+)
05:00 Новости
05:10 «Сумка инкассатора» (0+)
Неделя, 17 ноември
06:20 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
06:55 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
10:10 «Видели видео?» (6+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Видели видео?» (6+)

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

13:00 Премьера. Концерт Александра Серова (12+)
14:40 Александр Демьяненко в
комедии Леонида Гайдая
«Операция „Ы“» и другие
приключения Шурика» (6+)
16:25 Большая премьера. «Рюриковичи» (16+)
18:25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
20:00 «Время»
21:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
22:45 К 100-летию Анатолия
Добрынина. Премьера. «Самый главный посол» (12+)
23:45 Егор Корешков, Ольга Медынич, Павел Прилучный, Денис
Шведов, Артур Смольянинов
в фильме «Жизнь впереди»
(16+)
01:10 Юрий Стоянов, Евгения Брик,
Михаил Ефремов, Алексей
Серебряков в фильме «Москва никогда не спит» (16+)
02:50 Марина Ладынина в фильме
Ивана Пырьева «Испытание
верности» (12+)

сряда, 20 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 21 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30- „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Сряда, 20 ноември

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

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

Телеканал Россия (RTR)
05:00
09:00
10:00
10:25
10:45
11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
22:20
22:45
00:20
01:00
02:20
03:55

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

13.XI. - 19.XI.2019 г.

Петък, 15 ноември
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Юморина
Сто причин для смеха. Семен
Альтов
Мой чужой ребенок. Х/ф
Белая студия. Алексей Рыбников
Мама вышла замуж. Х/ф
Одинокий Ангел. Х/ф
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Събота, 16 ноември
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести

10:20
10:40
11:10
11:55
13:45
17:05
19:00
20:00
23:15
00:20
01:40
04:55
05:45
07:30
08:15
08:40
09:20
10:00
10:20
10:50
11:40
13:20
17:20
19:00
21:00
21:40
00:00

Вести. Местное время
Моя любовь – Россия!
Пятеро на одного
Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Теща-командир. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Беглянка. Х/ф
Романтика романса
С любимыми не расставайтесь. Х/ф
Шанс. Х/ф
Моя любовь – Россия!
Неделя, 17 ноември
Призраки прошлого. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Добровольцы. Х/ф
На качелях судьбы. Х/ф
Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Новый элемент русской таблицы

Продължава на стр. 25
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ÑÊÎВÀÍÎÑÒ
ÑËÅÄ ÑÚÁÓÆÄÀÍÅ?
ÒÚÐÑÅÒÅ
„ÑÒÀÂÈÅÍ“!
С настъпването на средната възраст при хората започва промяна в
структурата на хрущялите, свързващи ставите. В резултат на това белтъчините придобиват способността
да задържат калция и да го натрупват във вид на груби разраствания
– шипове. Те притискат нервните
окончания и създават затруднено движение в засегнатите стави,
свързано с болка и скованост особено сутрин след събуждане. Използваните в тези случаи медикаменти имат потискащ прогресията
на болестта ефект, но невинаги се
стига до пълно излекуване.
Естествено специалистите търсят алтернативни методи и най-често препоръчват френския продукт
„сТаВиеН“. Те споделят, че наблюдават положителни резултати при
съчетаването му със стандартните
медикаменти за лечение на по-тежките форми на артрит и артроза.
Препоръчват го и за самостоятелен
прием – при полеки случаи за
подобряване
на общото физическо състояние на пациентите а именно подобряване в движението, отока и болката в тях.

принася за процеса на стареене. ХК
може да бъде намерена в значителни количества на местата, където
има свързваща тъкан, като ставите, кожата и сърдечните клапи. В
момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит, износване на ставите, както и подмладяващи процедури. Тя е съставна част
на синовиалната течност, намираща се в ставите и действаща като
смазка между тях.
Проблемите настъпват, когато
слоят от хиалурон изтънее и по
този начин, предпазващото му от
триене действие, намалява.
 „СТАВИЕН“ е висококачествен
френски продукт, който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма.
Съдържа хиалуронова киселина,
рибено масло, екстракт от куркума,
астаксантин.
Дневен прием от 2 капсули.

какво е
хиалуронова
киселина?
Хиалуроновата киселина
(ХК) се синтезира във всяко
човешко тяло,
но количеството й в организма намалява с
възрастта и до-

Търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция,
ексклузивно за Вита Херб.
За контакти: Вита Херб,
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Àко сте прекарали инôаркт или инсулт –
редовно пре÷истваéте крúвоносните сúдове
Когато нивото на холестерола и триглицеридите (мазнините
в кръвта) стане прекалено високо,
се увеличава опасността от развитие на съдържащите холестерол
плаки в кръвоносните съдове. С
течение на времето те причиняват стесняване на съдовете, което
затруднява кръвотока и създава
нарушения, известни като атеросклероза. Стесняването на кръвоносните съдове, снабдяващи
сърцето с кръв
(коронарните артерии), намалява количеството на доставения кислород
до сърдечния
мускул. Това означава увеличен
риск от миокарден инфаркт. По
същия начин
намаленото количество кръвоток към мозъка
води до риск от
мозъчен инсулт.
Сниженото кръвоснабдяване на
долните крайници води до свързана с натоварване болка и риск
от гангрена.
Ако вече сте прекарали инфаркт или инсулт, нуждата от профилактично пречистване на кръвоносните съдове от холестерол
е изключително голяма, за да се
предотврати повторен рецидив.
Ето защо специалистите препоръчват приемът на иновативния препарат Холестерол Клийнър, който ефективно се грижи
за еластичността на цялата кръвоносна системата, като пречиства
едновременно с това и от лошия
холестерол.
ХОлесТерОл клиЙНър е
продукт от изцяло натурални
съставки, който доказано намалява количеството на лошия хорестерол в организма. Съдържа концентрирани екстракти от
бял трън, зелен чай, чесън, Витамин В3 (ниацин), фолиева киселина, Витамин С (аскорбинова
киселина).
Профилактичното приемане
на ХОлесТерОл клиЙНър помага за поддържане нормални нива
на холестерол в кръвта и поддържане на максимална еластичност
на кръвоносните съдове.
ХОлесТерОл клиЙНър
деЙсТВие
 Регулира стойностите на лошия холестерол в кръвта
 Подобрява обмяната на липидите
 Защитава клетъчните мембрани
 Регенерира клетките и усилва ефективността на лимфната
система за изхвърляне на тежки
метали
 Забавя процеса на преждевременно остаряване
 Подобрява елестичността
на кръвоносните съдове
 Поддържа вискозитета на
кръвта и предотвратява появата
на тромбове
 Действа превантивно при

вече прекарани инфаркти и инсулти
ХОлесТерОл клиЙНър е
един чудесен натурален продукт,
с чиято помощ можете да намалите нивата на лошия холестерол
и да предотвратите последващи
негови натрупвания по възможно най-естествения за организма
начин.

ХОлесТерОл клиЙНър се
ПреПОръЧВа При:
 Заболявания на сърдечносъдовата система
 Прекарани вече инфаркти
и инсулти
 Наднормено тегло
 Диабет
 Аритмия и тахикардия
 Запушване на кръвоносните съдове
 Отоци
 Разширени вени
състав:
ексТракТ БЯл ТръН
(7% силиМариН)
Тази билка има установено лечебно действие при чернодробни и жлъчни заболявания. Подобрява имунитета и менструалния
синдром. Благодарение на нея се
подсилва отделянето на холестеринови плаки и триглицериди. В
семената на белия трън се съдържа силимарин, който увеличава
способността на чернодробните
клетки да се регенерират чрез
жизненоважен процес, известен
като синтеза на протеини. Учените са доказали, че силимаринът противодейства на ефектите
от отровите на най-опасния чернодробен токсин. Богат е на мастноразтворими витамини (E, A, D,
F ). Съдържа още дефицитни микро- и макроелементи като цинк,
селен, йод, бор, мед и др.
ексТракТ ЗелеН ЧаЙ
Зеленият чай е забележителна
напитка. Многобройните му въздействия върху организма включват засилване на метаболизма и
перисталтиката, бързо изгаряне
на калории и топене на мазнини.
Чаят съдържа голямо количество
витамин С и антиоксиданти. Съставът на чаените компоненти и
досега си остава неразгадан докрай. Достоверно е само това, че
в мъничкото чаено листенце се
съдържат до 300 различни елементи, сред които най-важните са
кофеин, танин, етерични масла и

витамини.
ексТракТ ЧесъН
Укрепва имунната система.
Съдържа високи нива на йод, което помага при хипертиреоидно
състояние на щитовидната жлеза. Чесънът може да помогне при
високо кръвно налягане, при натрупана плака по стените на кръвоносните съдове, за намаляване на висок холестерол и артериално втвърдяване. Чесънът
е чудесен източник на антиоксиданти, има противовъзпалителни свойства, богат е на Витамин
В6, който е необходим за здрава
имунна система и ефективен
растеж на нови
клетки.
НиациН / НикОТиНаМид
(ВиТаМиН В3)
Важен е за
правилното кръвообращение и
здравословното функциониране на нервната
система. Поддържа нормалните
функции на стомашно-чревния
тракт и е от съществено значение за правилния метаболизъм
на протеините и въглехидратите.
ФОлиеВа киселиНа
Фолиевата киселина е водоразтворим витамин (Витамин В9),
който е необходим за клетъчното деление и растеж, като участва в биосинтезата на нуклеиновите киселини. Бързоделящите се
клетки на зародиша, еритроцитите и клетките на имунната система имат високи нужди от фолиева киселина.
ВиТаМиН с
(аскОрБиНОВа киселиНа)
На първо място той подобрява дейността на белите кръвни
телца, които от своя страна имат
функцията да откриват, разрушават и елиминират вирусите, бактериите и раковите клетки. Белите кръвни телца на хора, които
приемат витамин С в порядъка на
2 до 3 г дневно, се отличават със
значително по-голяма активност.
Витамин С е изключително важен
оксидант. От своя страна той усилва действието на други антиоксиданти като всеизвестните ни витамини А и Е. Може да се твърди,
че тези три витамина са жизненоважни един за друг (имат синергична връзка), понеже всеки от
тях има свойството да усилва и
подпомага значително действието на другите два. Витамин C има
много важна роля по отношение
на мозъка. Той го поддържа, като
го предпазва от кислородна недостатъчност.
Препоръчителен прием:
2 капсули дневно, след хранене, приети с достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3-месечен прием, за да получите най-добри резултати, но
може да започнете да чувствате
някои от предимствата и подобренията и много по-рано.

Продуктът „Холестерол клийнър“ можете да поръчате директно на телефон:
0877 72 10 40, както и на интернет страницата: https://biotica.bg/cholesterolcleaner-za-prechistvane-ot-loshiya-holesterol или в аптеките.

цеНа:
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо: 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо: 105 лв.)
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Какво знаете
за простатата
Знаете
ли, че…

 Простатната
жлеза е с размерите
на кестен и се развива през целия живот
на мъжа.
 Като всеки друг
орган за простатата са
характерни различни
заболявания – някои,
свързани с напредването на възрастта, а
други – зависещи предимно от начина на живот. Това
най-вече са доброкачествена хиперплазия на простатата, простатит и рак.
 Около 25% от мъжете на възраст над 40 години
страдат от доброкачествена
хиперплазия на простатата.
 Простатитът се среща
във всички възрасти. Смята
се, че е запазена марка на
пушачите, половите атлети и
шофьорите.
 Никотинът уврежда осем пъти повече бъбреците,
пикочния мехур и простатата, отколкото белите дробове.
 В традиционната медицина Върбовката се използва при всякакви неразположения на простатата. Тя възпрепятства нарастването на
жлезата и повлиява добре
цялата отделителна систе-

ма. Нейните активни съставки действат противовъзпалително, антибактериалното и диуретично.
 Екстрактът от Гроздово семе е мощен антиоксидант, предпазващ клетките
от разрушителното действие на свободните радикали.
 Селенът участва в синтеза на тестостерон, стимулира производството на надбъбречни хормони и подпомага сперматогенезата.
Простарен е уникална
комбинация от Върбовка,
гроздово семе и селен, която се грижи за здравето на
„мъжката” жлеза. Простарен можете да намерите и
без рецепта в аптеките и
онлайн на www.botanic.cc.

сега и с ПОдарък –
допълнително
30 таблетки.

КРАЙ НА СЛАБОТО ЗРЕНИЕ И ГЛАУКОМАТА!
РЕВОЛЮЦИОНЕН БИОАКТИВЕН МЕТОД СПАСЯВА ХОРАТА ОТ НЕДОВИЖДАНЕ И ПРОБЛЕМИ СЪС ЗРЕНИЕТО
В днешно време в България всеки
5 човек страда от лошо зрение и
недовиждане. Тенденцията е това
число да се покачва поради фактори
от икономическо социалния живот
на човека. Основната ни част от
населението няма възможност да се
набави от необходимите вещества,
които да поддържат зрението в
отлична форма. “Често използваните
и предлагани медикаменти само
дават
краткотраен
ефект,
а
реално не отстранява причината”споделят слабовиждащи пациенти.
Изключително е важно да виждате
добре, тъй като 80% от сетивната ни
информация се осигурява от зрението.
В момента сред нашите български
Офталмолози (лекари специалисти
в очни болести) силно се говори
за откритието на Великобритански
експерти
и
специалисти
в
революционния им метод за борба с
глаукомата и заболявания на зрението.
Те предоставят възможността да се
върнат нормалните зрителни функции
на страдащите благодарение на биомолекулярна формула.
“Без
значение
дали
имате
констатирана глаукома, късогледство,
далекогледство, астигматизъм, перде
или замъглено зрение, високо очно
налягане, сухо око, загуба на периферно зрение, плаващи петна, затруднявате се да четете или друг вид оплакване
този метод ще ви даде възможността

да възвърнете нормалните функции
на зрението и да виждате по-добре.” уверено потвърждават откривателите
на
метода.
“Офталмолозите
бяха шокирани след като видяха
резултатите. Не можаха да повярват,
че без намесата на силни медикаменти
може да се постигне подобен ефект.”
- казват английските създатели на
революционния метод. “Организмът се
стреми към самовъзстановяване и е достатъчно да се подпомогне с вещества,
които
притежават
съответните
характеристики, за да се стимулира
процеса за възстановяване правилното
функциониране
на
зрителния
орган” - споделят откривателите на
революционния метод с препарата.
100% ЕФЕКТИВНОСТ
Благодарение на съвременната
технология на молекулярно ниво
помогна да се създаде уникалният
препарат “OFTALGON” (Офталгон).
Формулата на този препарат е
поместена в капсула съдържаща
10 активни съставки, които бързо
и ефективно възстановяват очното
налягане, правилната работа на
цилиарният мускул променящ формата
на лещата съответно и акомодацията
(фокусирането на образа). Ефективно
премахва
плаващите
петна
и
възстановява влажността на окото.
Подобрява
функционирането
на
ретината и зрителния нерв за по

отчетливо приемане и предаване
към мозъка на наблюдавания образ.
“Придържайки се към 2-месечния
препоръчителен период на ползване
значително
ще
подобрите
зрителната си способност.” - препоръчва
производителя на уникалната формула.
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ
Във връзка високата цена на
препарата и технологията за обработка
на ценните съставки, и за да е
финансово достъпен специално за
българските граждани, са избегнати
всякакви
посредници
и
аптеки.
Можете да направите покупката на
препарата чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за
България на тел. 024738722. Само
за първите обадили се 100 души
има специална отстъпка и ще получат
препарата вместо 189 лв. само за
54 лв. - опаковка с 30 капсули
достатъчна за едномесечен курс на
ползване. Доставянето на препарата
става бързо и безплатно до ваш адрес.
Промоцията е валидна до 30.11.2019г.
МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ
ТЕРАПИЯТА
“Мъчеше ме перде и ускорително
губех зрението си. Благодарение на
препарата след 2 месеца ползване
отново виждах ясно и отчетливо.
Намалих диоптъра си с 1 единица”
Георги П., 68 г., София

“Определено след ползването на
препарата за 2 месеца усещам
подобрение на зрението и не ми
сълзят очите.”
Маргарита В., 73г., Варна
“При поредният ми очен преглед
лекаря беше в шок как е възможно
в кратък срок от време да подобря
зрението си и фокусирането на
образите!”
Илиян А., 78 г., Бургас
“Глаукомата ме мъчеше от
няколко години. Ползвах различни
медикаменти, но без ефект. Дал
съм стотици левове за лечение - уви
безуспешно. Само с Офталгон виждам
промяна и зрението ми се подобри “
Василка И., 81 г. , Пловдив
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ

189 лв.

54 лв.

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722

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

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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При грип, вирусни и бактериални
инфекции. Защита с качествените
продукти на „Еспара“, Австрия

МАСЛО ОТ ЧАЕНО ДЪРВО капс. х 30 е природна
алтернатива за повишаване
на защитните сили на организма през есенно-зимния
период. Маслото от чаено
дърво е ефикасно противовирусно и противогъбично
средство от естествен произход. Прилага се успешно при простудни, грипни и възпалителни заболявания, инфекции на дихателната
(хрема, бронхит) и пикочо-половата
система, гнойни рани, херпеси, дерматити, абсцеси, екземи и други хронични кожни заболявания (акне). Помага за по-бързо възстановяване при
хронична умора, следоперативни усложнения, по време на и след химиои лъчевъздействие. Особено подходящо при гъбични инфекции по кожата,
стомашно-чревния тракт и пикочо-половата система. Продуктът съдържа и
масла от пупалка (вечерна иглика) и
облепиха (ракитник), които са богати
на витамини и есенциални мастни киселини и подсилват синергичния му ефект.
АЛОЕ ВЕРА био растителен сок 1 литър е 100% натурален сок без консерванти, оцветители и овкусители от сертифицирано биологично производство със съдържание на
ацеманан 600 мг на литър. Природен източник на витамини,
минерални вещества, ензими
и аминокиселини. Използва се
за повишаване защитните сили на организма, възстановяване на
клетъчната виталност, поддържане на
нормалната микрофлора в стомашно-

чревния тракт. Има слабително, жлъчогонно и стимулиращо обмяната
на веществата действие. Притежава естествен противовъзпалителен
ефект. Отразява се добре на хора с
кожни проблеми, както и с артрит.
ЧИСТ НОС капс. х 50
е синергична комбинация от лечебни билки,
ензими и калций, подходяща за усилване на съпротивителните сили и общия жизнен тонус на организма, при кашлица и хрема, придружена със сърбеж, настинки, прекалено
отпускане на мускулите на небцето,
езика и гърлото, вирусни и бактериални инфекции на дихателните пътища. Действа успокояващо, противовъзпалително, облекчава болките и
подпомага отделянето на секрет при
суха кашлица. Засилва отбранителните сили на организма, изпреварвайки
с една крачка простудните заболявания и помага за по-бързото им отшумяване. Ензимите протеаза, липаза и
алфа-амилаза улесняват дишането и
съдействат за изчистването на жилавите секрети от носа и околоносните
кухини. Калцият е необходим за функционирането на клетъчните мембрани, за работата на ядрения апарат на
клетките, той спира освобождаването на хистамин, като с това намалява
проявяването на алергични реакции,
болковия синдром и формирането на
имунния отговор.
СЕМКИ ОТ ГРЕЙПФРУТ
натурален билков дестилат 30 мл
Семките на грейпфрута се отличават с особените си антимикробни
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свойства. Те обезвреждат както бактериите, така и вирусите и гъбичките.
Спектърът им на активност е много висок (около 800 бактериални и вирусни
щама и 100 гъбични
щама), като запазват полезната чревна
флора на организма. Ето защо екстрактът от семките на грейпфрут е универсално естествено средство за защита и
укрепване на имунната система. Основни приложения: бактериални и вирусни
инфекции; гъбични инфекции (Candida);
стомашно-чревни инфекции; паразитни
болести.
ЕХИНАЦЕЯ КОМПЛЕКС натурален
билков дестилат 30 мл от: ехинацея,
кисел трън, оман,
коприва, див чесън, шипка и туя
Ехинацеята има
имуностимулиращо
действие, защитава
производството на
имунните клетки и
действа срещу вируси (включително херпесни), ефективно
пречиства кръвта. Комбинацията с кисел трън е особено полезна при умора и изтощение за повишаване на съпротивителните сили. Оманът и туята
действат противовъзпалително и отхрачващо. Шипката укрепва съпротивителните сили на организма, а копривата и дивият чесън се характеризират с
кръвопрочистващо и стимулиращо метаболизма действие. Основни приложения: укрепване на защитните сили;
пречистване на кръвта; при пролетна
умора; за възстановяване след боледуване, при стрес.

Вносител:
“Фармабион плюс” ЕООД,
тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg
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Безплатни прегледи
за съдови заболявания
в „Софиямед“
Профилактиката е от съществено значение за ранната
диагностика, навременното лечение и респективно за добрите резултати при
лечение на съдовите заболявания. Убедени в
здравната и социалната значимост на профилактиката, екипът на отделението по съдова хирургия към УМБАЛ “Софиямед“ обявява скринингова кампания под формата на безплатни прегледи за съдови заболявания на 13 и 14 ноември
от 14:00 до 18:00 ч. Те ще се провеждат в кабинета по съдова хирургия №4, сектор Г, в
сградата на бул. „Г.М.Димитров” №16 с предварително записване на тел. 02 465 00 00.
Опитът показва, че голяма част от пациентите пренебрегват редовната профилактика и
търсят помощта на съдовия специалист едва
след проява на първите симптоми на съдова
недостатъчност. Само ранната диагностика на
заболяването може да спомогне за навременното и адекватно консервативно или миниинвазивно (безкръвно) лечение, както и превенция на късните усложнения от нелекуваните
съдови заболявания.
В Отделението по съдова хирургия към УМБАЛ „Софиямед“ се провежда диагностика, безкръвно и оперативно лечение на разширени
вени, запушване на дълбоките вени на крайниците, отоци, нарушено кръвоснабдяване на
крайнциите, стеснения на сънната артерия,
аневризма на абдоминалната аорта и други
съдови заболявания.

Чудото, направено по стара билкарска
рецепта, което се бори успешно с подаграта
Съществува ли лек,
към който да посегнем
при подагра? Да, колкото и невероятно да
звучи – лек има. При
това съставът му идва
от природата, на една
ръка разстояние от нас.
Това е чудото от народната медицина, наречено Подагро Протект.
Подаграта е напълно лечимо заболяване. Силно влияние й
оказват диетата и ограничаването на приема
на алкохол. Назначаването на лечение с медикаменти се извършва от ревматолог. Между пристъпите е важно
да бъде намалено количеството на пикочната
киселина.
На помощ идва ПОДАГРО ПРОТЕКТ – изключителен продукт с
натурален състав. Спомага естественото разтваряне на кристалите
на пикочната киселина
в ставите и в другите тъкани, оказва благоприятно влияние върху ставите – на големия пръст
на крака, глезените, петите, колената, китките, пръстите и лактите.
Подпомага нормалната физиологична функция на ставите, поддържа в добро състояние
околоставните тъка-

ни, междуставните пространства и другите тъкани и органи, прави възможно свързването на
пикочната киселина във
водноразтворимо съединение, което се отделя по
естествен начин от организма.
ПОДАГРО ПРОТЕКТ е
високоефективен както
при подагрични кризи,
така и при хронична подагра. Приложим е още
при проблеми в ставния
апарат и пикочо-половата система.
ПОДАГРО ПРОТЕКТ СЕ
ПРЕПОРЪЧВА при хора,
страдащи от:
 Подагра
 Артрози и ошипявания
 Хора, предразположени към задържане на
пикочна киселина в организма
 Болки в ставите,
кръста и костите
 Ограничена подвижност и скованост в
ставите
 Отоци
Състав:
Синя тинтява стрък
67 mg. Притежава противоспазматично действие, усилва секрецията
на стомашните жлези и
жлъчката.
Полски хвощ стрък
67 mg. Отлично средство
е при ревматизъм, черно-

дробни заболявания, атеросклероза, жълтеница,
подагра.
Троскот корен 67 mg.
Прилага се при наличие
на бъбречни и жлъчни
камъни, отлично повлиява ревматизъм, подагра,
отоци.
Бял равнец стрък
67 mg. Действието му
е болкоуспокоително,
противовъзпалително,
кръвоспиращо, антисептично.

Глухарче стрък 67
mg. Прилага се при камъни в жлъчката, в бъбреците и пикочния мехур,
при стомашни и чревни
смущения, при кашлица,
екземи, подагра, болести

на далака, възпаление на
червата, анемия и за регулиране на кръвното
налягане.
Гръмотрън корен 67
mg. Използва се при отоци, наднормено тегло,
ревматизъм, безплодие,
шипове, подагра.
Бреза листа 67 mg.
Според народната медицина се използват при
терапия на атеросклероза, подагра, при бъбречни и жлъчни колики.
Златна
пръчица
стрък 67 mg. Изпoлзвa се пpи зaбoлявaния
нa пиĸoчнитe пътищa
(възпaлeния,
пяcъĸ
и ĸaмъни в бъбpeцитe и пиĸoчния мexyp
c aлбyмин в ypинaтa),
пpи oтoци oт paзличeн
пpoизxoд, зaбoлявaния
нa чepния дpoб и жлъчнитe пътищa, ĸaмъни в
жлъчĸaтa, пoдaгpa, peвмaтизъм, eнтepoĸoлити,
бpoнxит.
Мента стрък 67 mg.
Истински дар от природата.
Мнението на специалиста д-р Маринов:
„Ако се остави нелеку-

вана, подаграта се развива най-вече поради
постоянното натрупване на пикочна киселина в ставите. Пристъпите обикновено преминават за няколко дни,
но с течение на времето те стават все по-чести и причиняват тежък
артрит и необратими поражения в ставите, като в
най-лошия случай подаграта става причина и за
сериозни бъбречни заболявания.
С ежедневния прием
на ПОДАГРО ПРОТЕКТ
вие си гарантирате поддържане на всички органи и системи в тялото
в най-добро здравословно състояние и осигурявате превенция за развитие и обостряне на подагра.“
Препоръчителен е
приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти в годината. Подагро
Протект има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода на употреба. Без лекарско предписание.

Можете да поръчате директно на телефон:
0877 72 10 40 и на https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.
цена:
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо: 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо: 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо: 105 лв.)
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При дрезгав глас се подозира рак
на щитовидната жлеза

Симптоми и лечение на миома

Миомата е доброкачествен тумор от мезенхимен произход, който възниква в мускулния слой на
матката. Миомата не прави нищо
друго, освен това да расте и понякога, растейки, да затруднява функцията на някои от репродуктивните органи (матка, маточни тръби,
маточна лигавица), причинявайки
инфертилитет.
Обикновено миомата няма симптоми, но когато й се даде време
да порасне голяма, може да доведе до обилно кървене около менструалния цикъл, болезнен цикъл,
тумор в корема (пациентката има
чувството, че има топка в корема,
която често пъти може да се напипа
по предна коремна стена), смуще-

ние при ходене до тоалетна – ако
е голяма, миомата може да притиска пикочния мехур или ректума.
Миомният възел може да се диагностицира чрез ултразвуково изследване. За съжаление дефинитивната диагноза остава единствено хистологична – тоест туморът
трябва да се извади и изпрати за
хистологично изследване.
В зависимост от разположението на миомата, големината и склонността й да нараства и оплакванията на пациентката се прави детайлна оценка на състоянието на пациентката и прогнозата от лекуването
или нелекуването на възела.
Ако се вземе решение за лечение, то бива оперативно.

Ракът на щитовидната жлеза трудно се
разпознава в самото начало. Той е малък възел, който е
плътен, неболезнен, с
неравна повърхност.
Обикновено се появява след дълго заболяване от възлеста гуша.
Отначало раковият възел е само в
жлезата, той не засяга нейната обвивка и
околните тъкани. Но
расте много по-бързо
от обикновения доброкачествен възел.
След време обхваща
обвивката на жлезата, прониква в околните тъкани. И поне-

же наблизо са нервите за гласните връзки, се появяват подозрителните симптоми - дрезгав глас
и кашлица на пристъпи. Доста по-късно идва затрудненото гълтане. Ракът метастазира в шийните
възли от съответната
страна, по-късно по
кръвен път се пренася в далечни органи.
Но метастазите се
развиват сравнително късно, след години. Диагнозата се поставя, като чрез тънка игла се взема материал от възела и
се изследва за ракови клетки.

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

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

вословно състояние.
Задачата на ПОларис е да компенсира енергийния спад в организма и
същевременно да да се решават и здравословните проблеми. Дискът многократно засилва притока на жизнена
енергия (биоенергия) в организма ни
и го стимулира да се излекува сам по
напълно естествен начин. Човешкият
организъм притежава всички механизми за самолечение, но е необходимо
този механизъм да се задвижи, за което ни помага поляризационният диск.
Можем да сравним това с електрическата енергия. Ако намалим напрежението, много уреди вкъщи ще работят
по-слабо или изобщо няма да работят.
По същия начин функционира и тялото:
ако му осигурим необходимата енергия, то ще работи безупречно.
По искане на много потребители
на диска ПОларис публикуваме полезна информация и чудесните преживявания за ползите от диск ПОларис от цял свят.
Мирослава Янечкова (Чехия,
Прага): „Благодаря ви, че ме правите
щастлива всеки ден. Преди години
семейството ми претърпя трагедия. В
този период косата ми падна. Лекарите ми дадоха различни кремове, вземах
витамини и минерали, но успях само
да повиша килограмите си. Винаги съм
имала силна и гъста коса. Но психологическото ми състояние не беше добро;

не спях, а на сутринта се чувствах изтощена, раздразнителна и напрегната. Не успявах да преодолея ежедневните задължения, което ме краше да
се чувствам по-малко ценна. През декември купих диск ПОларис. Всеки
ден го поставях на всяка чакра от тялото ми за 15 минути. Пиех 1 чаша вода, заредена с ПОларис, а вечер държах диска на нощното шкафче на половин метър от главата. Още първата нощ
заспах без проблеми и спах цяла нощ,
без да се събудя. Събудих се спокойна
и свежа. Който не е преживял продължителни безсънни нощи, не знае колко е ужасно. След
месец използване на ПОларис
маникюристката забеляза, че
ноктите ми имат
различен цвят и
са по-твърди. Попита ме какво използвам, а аз използвах само ПОларис. Така разбрах, че дискът действа
благоприятно върху организма ми и
започнах да го поставям по няколко
пъти на ден на главата, в зоната, където
имаше най-малко коса. Използвах растителната тинктура, диска ПОларис и
използвах енергизираната вода с него
за последното изплакване. Днес не мога да повярва колко по-силна, гъста и
дълга е косата ми само след 3 месеца

употреба! Веднага препоръчах диска
на мои клиенти, които имат подобни
проблеми като мен. Радвам се и ви благодаря за това, че отново съм щастлива всеки следващ ден! ”
Н.г. сталберт, канада, квебек:
„Поръчах диск ПОларис заради болката в областта на слабините, която
често ми причиняваше трудности при
ходене. Започнах да го използвам редовно и вече ходя без болка. Използвам го и за болки в раменете и навсякъде, където се появят. От редовната
употреба на ПОларис значително се
подобри кръвообращението ми. Продължавам да говоря за
ПОларис на всички
мои приятели, защото
съм убеден, че дискът
ПОларис е фантастично средство, с което можем да управляваме здравето си. Голяма благодарност на
онези, които са го създали.”
Зухра Фетиц, сараево: Поставих
ПОларис в долната част на корема за
30 мин. вместо препоръчаните 10 мин.
Вечерта изхвърлих всичко от себе си,
както никога преди в живота си“- добавя тя. С годините стомахът и червата ми,
които съм имал от младостта ми, значително се повредиха. Тъй като имам
сгъната жлъчка, често имах проблеми
с храносмилането, когато ям нещо, ко-

Това дава сигурно
диагнозата. Тя се подкрепя от изследване
за туморни маркери
в кръвта, които имат
значение повече за
прогноза на заболяването, след като е
проведено лечение.
Ако нарастват, това
показва, че туморът
не е ликвидиран.
Лечението е оперативно, отстранява се раковият възел. Допълнително
се провеждат химиотерапия и лъчелечение. Ако до 5 години след операцията няма рецидив, болният се смята за излекуван.

ето обичам, след това изпитвам болка.
Сега, когато почувствам тежест и болка, поставям диск ПОларис за няколко минути на стомаха и неприятностите отминават незабавно.
Освен споменатото дотук ПОларис е доказал отличното си въздействие и при всички видове болки, гинекологични и урологични
проблеми, болести на гърба и ставите, пълнота, намалено либидо и
потентност, стерилитет, хемороиди,
запек и проблеми с червата, белодробни и сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната жлеза и синусите, главоболие, безсъние и лошо настроение... На практика няма
здравен аспект, на който ПОларис
да не се отразява положително.
Запомнете: вашето здраве е във
вашите ръце.
За поръчка и информация:
тел: 0886 777 126 и на сайта на
„Поларис Бг“ ООд www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОларис:
1бр. - 70,00лв. + доставка
2бр. - 140,00лв. без цена за доставка
3бр. - 10% отстъпка (189,00лв.) и без
цена за доставка
• Куриерски услуги доставка в
гр.софия – 5,00 лв.
• Куриерски услуги доставка до други населени места – 7,00 лв.
в опаковката има подробно описание за приложението му.
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Предприемачът Игнат Канев получи Åкспериìентът
„Кристален знак“ „Îбърната

„Като дойда в България, не
идвам с празен джоб. Трябва с
нещо да се помага, колкото мога. Ако съм жив и здрав, работите ще продължават. Обичам
да помагам там, където е слабичко, да се позакърпи, както

се казва. Това заяви пред
журналисти в Русе канадският бизнесмен с български произход и дарител Игнат Канев.
Предприемачът
се
срещна с академичната
общност на Русенския
университет. От висшето училище съобщиха,
че Канев е бил отличен
с „Кристален знак“ на
учебното заведение с
благодарност за всичко,
което е направил в името на младите хора в университета и града.
Той получи и книга-албум
„Хроника на родолюбието“, в
която са включени снимки от
важните моменти в живота на
Русенския университет и „Ка-

нев център“ - от първата среща на Игнат Канев с ректора на
Русенския университет чл.-кор.
проф. Христо Белоев през октомври 2012 г. до днес.
Представена бе и книгата биография на Игнат Канев „Живот
във възход“. Тя описва живота на бизнесмена, но в същото
време е и историческа картина
на Европа и света.
„Живот във възход“, разказва за изминатия път от него - от
построяването на първата едноетажна къща през 1952 г. до
огромните небостъргачи, игрища за голф, сгради с обществено, социално и икономическо
значение, както и до значителната благотворителна финансова подкрепа на множество благородни каузи.

Áреæаíски кестеí
С кулинарна изложба
и веселие премина десетият Празник на брежанския кестен. Хора от
страната и чужбина за
поредна година изпълниха площада на симитлийското село Брежани.
По традиция местните жени подредиха изложба с ястия от кестени. По този начин се показва, че във всяка гозба може да се използва
кестен, каза организаторът на изложението Даниела Иванова.
Брежанските баби и
техните наследници почерпиха с баници, баклави и кексове, пригот-

вени с плода, станал емблема за селото. Празникът ги кара да експериментират, местните
жени търсят и създават
постоянно нови рецепти, а сполучливите могат да се опитат на изложението, разказа още
Даниела Иванова. Освен в сладкиши кестенът може да се използва и в солени ястия като патладжан, пълнен с
кайма и кестени, който
можеше да се опита на
празника.
В цялото село се носеше аромат на варени и печени кестени.
По традиция брежане-

цът с италиански корени Марчело Канестрели
приготви вкусния плод

по италианска рецепта,
която е наследил от баща си.

класна стая“

„Обърната класна
стая“ експериментират в Първо СУ „Св.
Седмочисленици“ в
Търговище. Това е
съвременен образователен модел, при
който
типичният
урок
в

клас и
домашната работа „разменят“ местата си. Методът дава възможност на учениците да
учат урока у дома, а
в клас да се упражняват, да дискутират,
да осмислят наученото, съобщи директорът на учебното заведение Севдалина
Зафирова.
Новата технология
им осигурява свободата да учат със
собствено темпо и
да излязат от ролята на пасивни слушатели. Учителят вече не е само лектор. Неговата задача е да насочва, коригира, допълва на-

ученото от децата.
Учениците, подготвени по този метод,
са много по-уверени в своите способности, по-силно мотивирани са и не се
притесняват
да задав а т

въпроси
за учебното съдържание, което не разбират. Те свикват да
търсят информация,
да я споделят с другите, да дискутират,
да убеждават или да
приемат друга гледна точка, казва още
директорът.
За успеха на тази
образователна
технология основна
роля има учителят.
„Обърнатата класна стая променя нагласи, стереотипи на
поведение и съзнание. Мисля, че това
е моделът на бъдещото училище”, убедена е Севдалина Зафирова.

Êîëåêöèÿ Наши мажоретки в челната тройка на европа
îò ðèáè
Мажоретките на Свиленград за поредна година са в челната тройка на Европа. Съставът
се завърна с престижната трета награда от 23ото европейско първенство по батън туърлинг и
мажоретки в курортното
градче Линяно Сабиадоро в Италия, съобщиха от
кметската управа.
С усилията на треньорския
екип - Иванка Миткова, Петя
Карагьозова, Цветелина Георгиева, съставът печели много-

Природонаучният музей в Пловдив показва
колекция от соленоводни и сладководни риби,
която няма аналог по света. Колекцията съдържа над 30 вида риби с различна степен на токсичност, като всяка една от тях е на стойност
между 500 и 1000 лева, уточниха от музея.
Те са набавяни от Тихия океан, Индийския океан, Червено море в рамките на две години и с
тях колекцията от най-атрактивни видове риби
от целия свят, които вече са 56, се превръща в
най-интересната и най-голямата у нас.
Директорът на пловдивския аквариум Огнян
Тодоров подчерта, че той е иновативен с това,
че се намира във вътрешността на страната.
И добави, че предстои изграждането и на нов
10-тонен аквариум, средствата за който ще се
набират от дарители.
До края на 2019 г. музеят ще бъде оборудван и с лазерен принтер за 3D прожекции в
планетариума.

бройни награди и през последните няколко години се класира за европейските първенства
като част от националния отбор
на България.

Тази година
мажоретките са
се състезавали
в голямата възрастова група
- джуниър, при
конкуренция с
2000 мажоретки от 14 държави, които имат
изградена дългогодишна традиция и големи национални отбори. Състезателките
ни са успели да извоюват бронзовите медали след Хърватия и
Чехия.

Ïразíик íа сìилÿíскиÿ ôасóл

„Фасулената столица“ смилян почерпи наскоро хиляди гости с бобена чорба, приготвена с деликатесния смилянски сорт. седемнадесетото издание на традиционния Празник на
смилянския фасул събра посетители от цялата
страна. Производителите на този сорт боб сва-

риха над 15 казана с фасул чорба, приготвяйки близо 6000 порции за празничната трапеза.
Общо 46 мозайки и композиции от фасулени зърна участваха в конкурс за пано от боб. В
надпреварата се включиха творби на деца от
детски градини и училища в смилян и смолян.
с призови места в кулинарния конкурс бяха
блюдата „Мама и аз - цървулки“, запечен фасул със зеленчуци и паста със смилянски боб
и манатарки.
Професионални майстори представиха десертен крем с фасул, боб скордаля, мус от смилянския сорт с крема сирене, както и чипс от
пъстрите зърна.
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За най-малките

Лека нощ!
Разходка
Вчера с татко и със мама
се разходихме в гората,
радвахме се до насита
на чудесната палитра!

Минахме край горски храсти
с шипки, трънки и глогинки,
брахме плодчетата малки,
слагахме ги във торбички.

Спи ми сладко,
палаво детенце.
Малко, нежно,
живичко цветенце!
Ето, слънцето
се скри отдавна,
нощ чудата
над земята падна.
Скоро Сънчо
с приказна усмивка
ще докосне
твоята завивка.
После
със вълшебствата
признати
ще те вземе
в своите палати.
Ще преминеш
с облак планините.
Ще побъбриш
малко със звездите.
Ще препускаш
на коне крилати.
Ще живееш
в приказки познати.
Щом поискаш –
и голям ще станеш.
Може и Луната

А дърветата големи
бяха с листи променени,
багри чудни ги красяха –
шарки – есенна позлата!

Ïèñàí÷î

И видях как леко-леко
падаха листенца меки
и покриваха земята,
бавно, нежно се редяха!
Нонка ЧардакОВа

Но ти недей се сърди,
че сутрин като станеш,
звездичките ги няма,
в ръчичка да ги хванеш.

Във облачни постели
Пътека осветява
те спинкат на небето
там майка им, Луната, и сигурно сънуват
как плуват с теб в морето.
по нея да се върнат,
щом дойде пак зората.
Христина ПеТрОВа
Мамо, мамо, мила мамо,
колко те обичам само!
Вечер ти последна
лягаш,
сутринта пък рано
ставаш.
Много рано ти
се будиш
и започваш да
се трудиш.
Искам да съм като
тебе
цял живот, по всяко
време!
Сутрин рано ще
се будя,
за да почна да
се трудя.
Обещавам да съм умна,
много умна и разумна.
Винаги ще ти помагам
много, знам, ще те

Спи ми кротко,
мъничко детенце.
Сънчо грабна
своето палтенце.
Идва вече –
затвори очички!
Нека всички
нощи са добрички!
Мария ВеликОВа

мяука, драска, по гредите скача.
След това се свря във сеновала,
там не помня тя да е живяла.
В него явно не хареса нещо,
та в мазето бързо се измести.
Туй, де мисля, не ми беше ясно,
виждах само, че й става тясно.
Влезнахме в гаража при колата
с татко – да направим справка кратка.
- Татко, гледай!
- Сине, що ти стана?
- Татко, тука спала е Снежана.
Влязла и гнездо дори си свила,
с пухчета сребристи го покрила,
а в гнездото – чисто нов Писанчо.
Виж Снежана! Кротичко го бави
и на майка истинска се прави.
- Сине, тя, Снежана, за другарче
си донесла бебенце писанче.
Милица БалаБаНОВа

ЗВЕЗДИЧКИ

Виж тази нощ в морето
как малките звездички
са слезли да измият
крачета и очички.

да си хванеш!
Може да си
мъничко човече,
долетяло
с птица отдалече.

Котката Снежана снежнобяла
вчера беше нещо пощуряла.
Първо на тавана се покачи,

ОБИЧ

зарадвам!
Знам ти колко ме обичаш
и ме „гълъбче” наричаш.
Ти си мила, ти си сладка

като батко, като
татка.
Как обичам ви аз
всички,
вий сте истински
пчелички!
Всичко вършите
задружно
в нашето семейство
дружно,
с таз усмивка на
устата,
с радост пълни ми
душата.
Твойто весело
гласче,
то за мене е звънче!
Вярвай ми, ще съм
добричка
и ще ви обичам всички!
Христо НЕДЕЛЧЕВ,
с. Хрищени, обл. Ст. Загора
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Велик български
Браилските бунтове владетел

Това е времето (1841-1843 г.),
когато сред българските революционни среди най-популярна е
идеята на Раковски. Тя предвижда създаването на големи чети в
съседни на България страни, които да влязат в Българско и да
вдигнат народа на въстание. Наймногобройна е българската емиграция в Румъния. Смята се, че
там живеят между 65
и 75 хил. души, преминали Дунав, за да избегнат турския гнет. Повечето от тях са доволни, че са намерили препитание и живеят спокойно. Но има и такива, които преди всичко милеят за родината
си, мислят и търсят начини за нейното освобождение. Сред тях са
и тези 300 души, които през 1841 г. с лични или събрани средства се въоръжават и
формират чета в Браила. Не го правят тайно,
защото смятат, че румънските власти няма да им създават затруднения. Но не се оказва така. Високата порта узнава за
приготовленията и изпраща нота до румънското правителство
с искане да разоръжи четата и
да възпрепятства нейното преминаване. Княз Солеску, който се
ползва с турска подкрепа, не иска да усложнява отношенията си
със султана, на когото е васал. Затова нарежда да се изпрати един
полк, който да обезоръжи четата. Войниците обкръжават лагера й, разположен в околностите
на Браила. Четниците са изненадани, защото не са очаквали такива действия от страна на румънските власти. Изпращат своя
предводител - Никола Татич, чий-

то баща е черногорец, а майка му
българка, при командира на полка. Той заявява, че още на другия
ден четата ще премине в Българско и в никакъв случай не застрашава румънците. Командирът на
полка обаче му казва, че веднага
трябва да предадат доброволно
оръжието си и всеки да се върне
там, откъдето е дошъл, иначе ще
употреби
сила. Никола Татич
се връща
при другарите си
и им обяснява положението. Решават през
нощта поединично и по
групи да
се измъкнат от обкръжението и който успее,
да премине Дунав и на отвъдния бряг да се съберат. Румънците обаче нападат лагера още
по светло. Четниците заемат позиции и се опитват да задържат
готовите да проникнат в лагера
войници. Битката е неравна – 300
четници срещу 6000 войници. В
завързалото се сражение 120 четници са убити, над 100 са пленени
и само около 80 успяват да се измъкнат. Пленените са изпратени
в солните мини край река Телега, където живеят и работят при
ужасяващи условия. Българите
обаче не се отказват от целта си.
Оцелелите започват да събират
нови привърженици. През 1842
г. в Браила идва Раковски и възглавява българския бунт. Поуче-

ни от първия неуспех, четниците не се събират на лагер, а всеки се е укрил някъде и чака сигнал за действие. Раковски развива трескава дейност за набиране
на четници и за тяхното въоръжаване, защото в това начинание
той вижда практическо осъществяване на своята идея за освобождаването на България. Пръв
помощник му е Васил Хадживълков, който е служил в руската войска, стигнал е до чин капитан и е
награден с ордени и медали. Истинската му фамилия е Чардаклиев, но руснаците го прекръстват
на Вълков, а хаджи става впоследствие. В началото на август броят
на четниците достига 400 души,
уговарят се на 8 август по мръкване, някъде около 21,30 ч. да се съсредоточат на пристанището, там
да вземат гемии и лодки и с тях
да преминат Дунава. Намира се
обаче предател, който уведомява румънските власти. Те изпращат войници и жандарми, които
излавят пристигащите на пристанището четници. Сред тях е и
Раковски. Той обаче има паспорт
на гръцки поданик и затова го
предават на гръцкото посолство
в Букурещ. Почти всички четници, сред които е и Васил Хадживълков, са изпратени на каторжен труд в солниците край река Телега.
Третият бунт през 1843 г. е
доста символичен. В него се
включват само 180 души. Техните намерения са разкрити от румънските власти и повечето са
изловени. Участта им е същата –
каторга в солните мини.Там условията са наистина ужасяващи.
От изтощителния труд, от недояждане и болести умират над 600
души от браилските бунтовници.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ, д-р по
история

1375 г. от рождението на хан Аспарух

Хан Аспарух - третият син на хан Кубрат, основател на Дунавска България през 680-681 година, е роден през 644 г.
След разпадането на Велика България под ударите на
хазарите Аспарух повежда оногундурите, основна част
от прабългарите, през реките Днепър и Днестър и заема Онгъла – триъгълника между реките Дунав, Серет
и Прут, откъдето започва набези срещу Византия. През
680 г. византийският император Константин ІV Погонат
тръгва на поход срещу Аспарух.
Войната в Онгъла завършва с поражение на ромеите поради превъзходния стратегически план на Аспарух, укрепения лагер на българите и нерешителността
на императора, който след тридневна обсада се оттегля
с кораб за Месемврия, за да се лекува, а византийската армия е разгромена и преследвана от Аспаруховата конница. Хан Аспарух превзема Източна Мизия (без
Одесос – днешна Варна), сключва като победител договор с местните вождове на седемте славянски племена
и северите и така основава новата българска държава.
На следващата 681 г. Аспарух предприема поход на
юг от Хемус в Тракия. Императорът е принуден да поиска мир и подписва договор, с който се задължава да
плаща годишен данък. Този договор се счита за официалното признаване на новата българска държава.
През 688 г. византийският император Юстиниан ІІ нарушава мира и предприема поход към Солун и Македония, но на връщане попада на българска засада в Източното Беломорие и претърпява пълен разгром.
Чрез своите военни и дипломатически акции българският владетел влиза в съюз с Куберова България в земите на днешна Македония, постоянно застрашавана
от Византия. Така хан Аспарух успява да присъедини и
защити славянското и българското население от тези
югозападни територии. Храбрият и непобедим основател на Българската държава хан Аспарух загива във войната срещу хазарите на североизток през 700 година.

Българските хуманитарни мисии
160 години от рождението и 95 години от смъртта на санитарния генерал-майор доктор Димитър Стефанов Киранов (1859-1924)
В Далечния изток на 9 февруари 1904 г. избухва Рускояпонската война. Ръководството на Българския червен
кръст, съблюдавайки принципите на международната организация на ЧК, в която членува от 1885 г., предлага на
руското дружество на Червения кръст да окаже хуманитарна помощ. Предложението е прието и веднага започва
трескава подготовка за изпращането на медицинска бригада в самия театър на военните действия. Намирането на подходящи доброволци е било трудно. Комюникетата от непознатата Манджурия са тревожни и ужасяващи.
Мисията се очертавала като
много опасна и пълна с неизвестности. Спасение от критичното положение било намерено единствено от съсловието на лекарите с пагони.
На 30 април 1904 г. председателят на БЧК Иван Евстатиев Гешов провежда личен разговор със санитарния подполковник Димитър Киранов,
началник на Първа софийска
дивизионна болница, чиято
правоприемница е днешната
ВМА. След няколко дена полу-

чил съгласието му да участва
в отговорната мисия.
Доктор Киранов е роден
през 1859 г. в село Чумлекьой, Бесарабия, където неговите родители, будни и родолюбиви българи, се преселили, подгонени от турски насилия и робски теглила. Младежът завършва средното си
образование в Кишинев и се
завръща в освободена България, за да отбие редовната
си военна служба. В казармата
се отличил с любознателност,
ученолюбие и перфектна дисциплина, за което е изпратен
на държавни разноски да продължи образованието си в Петербургската медико-хирургическа академия. Той е първият българин, завършил медицина военен профил след
Освобождението (1885 г.).
В публикацията си "По командировката ми в Далечния
изток" (публична сказка), издание на БЧК, 1906 г., доктор Киранов е написал: "Приех поканата да оглавя Медицинската
бригада за Манджурия не без
колебание, но като възпитаник
на руската медицинска школа
и като българин, наелектризиран от най-хуманните идеи на

международната организация
Червения кръст, не можех да
излъжа доверието, с което аз
и моя екип бяхме надарени."
Съставът на мисията се е състоял от 6 човека: ръководител
- доктор Киранов, лекар - санитарния поручик Иван Мендизов, специализирал хирургия
в Петербург през 1901 г., милосърдните сестри Заполска и
Ингилизова, възпитанички на
първото училище в България,
създадено от БЧК през 1900
г., санитарните унтерофицери
Ангел Марков и Стоян Димов.
Бригадата тръгва от София за
Варна на 8 май 1904 г. С военния кораб "Надежда" отплава
за Одеса, където е посрещната
сърдечно с "Добре дошли!" от
представители на Руския чер-

вен кръст. Болничните потреби са натоварени на два вагона и през Байкалското езеро
с параход-ледокол пристигнат
до предназначението в град
Харбин на 3 юни през нощта.
След много перипетии на знаменателния ден 19 юли лазаретът е открит с ритуален водосвет. Още през първите дни
са приети над 30 ранени и болни руски войници. Едновременно с това бригадата е разкрила подкрепителен пункт на
ж.п. гарата, през който са преминали 575 нуждаещи се бойци. През август обстановката на фронта се усложнява и
капацитетът на болницата се
увеличил на 60 легла.
В началото на март 1905 г.
се налага дислокация на добре уредената болница в Гуржурин на ново място - в град
Верхнеудинск, устроен като военен болничен център.
Доктор Киранов става известен като добър специалист
по болести на ушите, носа и
гърлото. Страдащите оставали доволни от оказаната им
специализирана медицинска помощ. На 4 август 1905

г. във Верхнеудинск пристига
вторият състав на мисията и
след предавателно-приемната процедура доктор Киранов
с част от екипа си се завръща през Петербург в България. Българската болница се
закрива на 10 ноември 1905
г. За 14 месеца в нея са лекувани 601 ранени и болни,
престоялите на лечение са общо 1838 леглодни. Българската медицинска бригада изпълнила с чест и достойнство своето предназначение и спечелила заслужено уважение.
По време на балканските
войни Киранов е главен лекар на действащата войска.
Преди Първата световна война е назначен за началник на
медицинската служба на Първа софийска дивизионна област и е произведен в чин санитарен генерал-майор (1914
г.). Като член на Върховния медицински съвет участва в организацията на лечебната работа по всички фронтове и във
вътрешността на страната.
Умира на 65-годишна възраст през 1924 г.
Полк. о. з. доцент Тодор КЕРИН
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Диема
СРЯДА, 13 ноември
„Драга фамилия”
„Уокър”
„Кобра 11: Обади се!”
„Да се посмеем”
„Агентите на ЩИТ” /п/
„Снайперисти“
„Хавай 5-0”
„Уокър”– сериал, сезон 5
„Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Максимална присъда”
– екшън с уч. на Стивън
Сегал, Стив Остин, Майкъл
Пайр, Ян Робисън, Алия
Обрин, Стеф Сонг, Майкъл
Адамтуайт, Брен Фостър и
др. /п/
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” – сериал, сезон
1
22:00 „Аз, Франкенщайн” – екшън-фантастика с уч. на
Арън Екхарт, Бил Най,
Ивон Страховски, Миранда Ото, Джей Кортни,
Сократис Отто, Кейтлин
Стейси, Аден Йънг, Дениз
Акдениз и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 14 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” /п/
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Снайперистът 3”
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” – сериал, сезон
1
22:00 „Непобедимите” – екшън с
уч. на Силвестър Сталоун,
Джейсън Стейтъм, Брус Уи06:00
07:00
08:00
09:15
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Виасат Хистори
сряда, 13 ноември
06:20 Дните, които написаха историята еп. 10
07:05 Митове и чудовища
08:50 Мъртвият викин
11:35 Повратна точка
13:35 Прокълнати династии
19:05 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
20:00 Втората световна война - Битки за Европа еп. 4
21:05 Прокълнати династии еп. 5
21:35 Прокълнати династии еп. 6
22:00 Военни заводи еп. 1
23:00 Денят, когато... еп. 3
00:05 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 1
01:15 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 6
02:15 Военни заводи еп. 1
03:10 Денят, когато... еп. 3
04:05 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 1
05:10 Машини за убиване еп. 2
четвъртък, 14 ноември
06:00 Загадки в музея, сезон 9, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 30
07:30 Истинският Юлий Цезар,
08:45 Тайните на великите британски замъци еп. 1
09:35 Тайните на великите британски замъци еп. 2
10:30 Тайните на великите британски замъци еп. 3
11:25 Тайните на великите британски замъци еп. 4
12:15 Тайните на великите британски замъци еп. 5
13:10 Тайните на великите британски замъци еп. 6
14:05 Елизабет и нейните врагове
еп. 1
15:00 Елизабет и нейните врагове
еп. 2
15:55 Елизабет и нейните врагове
еп. 3
16:50 Наполеон: Кампанията в Египет еп. 1
17:50 Наполеон: Кампанията в Египет еп. 2
18:55 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 1
20:05 Втората световна война - Битки за Европа еп. 5
21:10 Прокълнати династии еп. 7
21:35 Прокълнати династии еп. 8
22:00 Военни заводи еп. 2
23:00 Денят, когато... еп. 4
00:05 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 1
01:10 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 1
02:05 Военни заводи еп. 2
03:00 Денят, когато... еп. 4
04:00 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 1
05:00 Машини за убиване еп. 3
05:55 Загадки в музея, сезон 9, еп. 7
петък, 15 ноември
07:15 Страхотни изобретения еп. 26
07:50 101 герои на 20 век еп. 5
08:50 101 герои на 20 век еп. 6
09:50 101 герои на 20 век еп. 7
10:55 101 герои на 20 век еп. 8
11:55 Скрити следи: Ватерло,
12:55 Скрити следи: Първата све-

Най-гледаните
лис, Арнолд Шварценегер,
Мики Рурк, Джет Ли, Долф
Лундгрен, Ерик Робъртс и
др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 15 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” /п/
11:00 „Снайперисти“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Юмрукът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Чарлз Непиър, Майкъл
Тренър, Макс Елиът Слейд,
Патрик Килпатрик и др.
19:00 „Снайперисти“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” – сериал, сезон
1
22:00 „Дони Браско“ – криминален филм с уч. на Ал
Пачино, Джони Деп, Майкъл Мадсън, Бруно Кърби,
Джеймс Русо, Ан Хеч,
Робърт Миано и др.
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика /п/
03:50 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 16 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс“
11:00 „Приключението „Посейдон” – приключенски екшън с уч. на Адам Болдуин,
Браян Браун, Рутгер Хауер,
Стив Гутенберг, C. Томас
Хауъл, Питър Уелър, Клайв
Мантъл, Алекс Кингстън и
др., II част /п/
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Джеси Стоун: Смърт в
рая” – криминален фим с
уч. на Том Селек, Вайола
Дейвис, Орла Брейди,
Гари Басараба, Джон Дийл,
товна война (1914-1918 г.),
14:05 Скрити следи: Планината на
Хитлер,
15:05 Скрити следи: Войната във
Виетнам,
16:10 Личният живот на историческите личности еп. 3
17:05 Личният живот на историческите личности еп. 5
18:00 Личният живот на историческите личности еп. 6
18:55 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 1
20:05 Втората световна война - Битки за Европа еп. 6
21:10 Прокълнати династии еп. 9
21:35 Прокълнати династии еп. 10
22:00 Военни заводи еп. 3
23:00 Последното пътуване на Романови,
00:05 Първите хора еп. 2
01:10 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 2
02:00 Военни заводи еп. 3
02:55 Последното пътуване на Романови,
03:50 Първите хора еп. 2
04:50 Машини за убиване еп. 4
05:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 8
събота, 16 ноември
06:25 Дните, които написаха историята еп. 1
07:10 Страхотни изобретения еп. 27
07:40 Загадки в музея, сезон 7, еп. 1
08:35 Загадки в музея, сезон 7, еп. 2
09:30 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 7
10:20 Приказки от кралския гардероб,
11:30 Приказки от кралската спалня,
12:35 История на християнството
еп. 3
13:50 История на християнството
еп. 4
15:00 Как Пътят на коприната създаде света еп. 3
16:05 Краят на империята еп. 3
17:00 Изгубеният град на гладиаторите,
18:05 Личният живот на историческите личности еп. 3
18:55 Опасна Земя еп. 1
19:55 Личният живот на средновековните крале еп. 3
21:10 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
22:00 Обратно броене: Издигането
и падането на Берлинската
стена еп. 2
22:55 Смъртносно разузнаване еп. 7
23:50 Смъртносно разузнаване еп. 8
00:40 Денят, в който Кенеди умря,
01:50 География на убийствата,
сезон 2, еп. 3
02:40 География на убийствата,
сезон 2, еп. 4
03:30 Загадки в музея, сезон 8, еп.
12
04:15 Загадки в музея, сезон 8, еп.
13
05:05 Прокълнати династии еп. 8
05:30 Митове и чудовища еп. 1
неделя, 17 ноември
06:15 Дните, които написаха историята еп. 2
07:15 Страхотни изобретения еп. 28
07:45 Децата на кралица Виктория
еп. 2
08:55 Опасна Земя еп. 2
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Дебра Кристофърсън и др.
15:20 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
15:45 Светкавичен удар” – екшън-комедия с уч. на Джеки Чан, Анита Юен, Майкъл Уонг и др. /п/
18:00 „Аз, Франкенщайн” – екшън-фантастика с уч. на
Арън Екхарт, Бил Най,
Ивон Страховски, Миранда Ото, Джей Кортни,
Сократис Отто, Кейтлин
Стейси, Аден Йънг, Дениз
Акдениз и др. /п/
20:00 „Драконови очи“ – екшън
с уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Чанг Ли, Питър Уелър, Сам
Медина, Кристал Мантекон, Дан Хендерсън и др.
22:00 „МакФарланд” – драма с
уч. на Кевин Костнър, Мария Бело, Морган Сайлър,
Марта Игареда, Серхио
Авелар, Хектор Дуран,
Рафаел Мартинез, Джон
Ортис, Карлос Пратс и др.
00:40 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 17 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс“
11:00 „Юмрукът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор Уонг,
Чарлз Непиър, Майкъл
Тренър, Макс Елиът Слейд,
Патрик Килпатрик и др. /п/
13:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Похитители на изчезналият град“ – приключенски
екшън с уч. на Джеймс
Бролин, Иън Сомърхолдър, Бетина Цимерман,
Бен Крос, Джейми Томас
Кинг и др.
15:30 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
16:00 „Снайперистът 3” /п/
18:00 „Непобедимите” – екшън с
уч. на Силвестър Сталоун,
Джейсън Стейтъм, Брус Уилис, Арнолд Шварценегер,
Мики Рурк, Джет Ли, Долф
Лундгрен, Ерик Робъртс и
др. /п/
20:00 „Пратката“ – криминален
екшън с уч. на Долф Лундгрен, Стив Остин, Ерик
Кийнлисайд, Майк Допуд,
Джон Новак, Кристен Кер

и др.
22:00 „Доставчикът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Елиза
Бенет, Лина Хийди, Ралф
Браун, Чарлз Денс и др.
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:20 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 18 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
15:50 „Женени с деца” – сериал,
сезон 5
16:20 „МакФарланд” – драма с
уч. на Кевин Костнър, Мария Бело, Морган Сайлър,
Марта Игареда, Серхио
Авелар, Хектор Дуран,
Рафаел Мартинез, Джон
Ортис, Карлос Пратс и др.
/п/
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Мъртъв и половина” –
криминален екшън с уч. на
Стивън Сегал, Морис Честнът, Я Рул, Ниа Пиплес,
Къръпт, Тони Плана и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” /п/
ВТОРНИК, 19 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Доставчикът” – екшън с
уч. на Уесли Снайпс, Елиза

Бенет, Лина Хийди, Ралф
Браун, Чарлз Денс и др. /п/
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Срещу слънцето” – екшън
с уч. на Стивън Сегал, Мат
Дейвис, Такао Осава, Еди
Джордж и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 20 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади
се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Похитители на изчезналият град” – приключенски
екшън с уч. на Джеймс
Бролин, Иън Сомърхолдър, Бетина Цимерман,
Бен Крос, Джейми Томас
Кинг и др. /п/
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Принуден да се бие” – екшън с уч. на Питър Уелър,
Гари Даниелс, Арки Рийс,
Александра Уийвър и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 21 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 13
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Мъртъв и половина” –

09:55
10:55
11:50
12:45
13:40
14:35
15:00
15:30
15:55
16:25
17:30
18:00
18:30

12:55 Рим: Първата световна суперсила еп. 4
13:50 Невидимите градове на Италия еп. 1
14:50 Невидимите градове на Италия еп. 2
15:55 Невидимите градове на Италия еп. 3
16:55 Невидимият град на Рим,
18:00 Живите мъртви на Помпей,
19:00 Дълбоко в историята на времето еп. 2
20:05 Втората световна война - Битки за Европа еп. 8
21:05 Прокълнати династии еп. 12
21:35 Прокълнати династии еп. 13
22:00 Военни заводи еп. 4
22:55 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
23:50 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
00:40 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 4
01:40 Военни заводи еп. 4
02:35 Титаник: Истории от дълбините еп. 2
03:20 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
04:10 Машини за убиване еп. 6
05:05 Загадки в музея, сезон 9, еп.
10
05:50 Страхотни изобретения еп. 27
сряда, 20 ноември
06:20 Дните, които написаха историята еп. 4
07:20 Митични зверове еп. 3
08:15 Митични зверове еп. 4
09:10 Мистериите на кралските
убийства еп. 1
10:05 Мистериите на кралските
убийства еп. 2
11:00 Мистериите на кралските
убийства еп. 3
11:55 География на убийствата еп. 1
12:50 География на убийствата еп. 2
13:45 География на убийствата еп. 3
14:35 География на убийствата еп. 4
15:30 Смъртносно разузнаване еп. 1
16:25 Смъртносно разузнаване еп. 2
17:15 Смъртносно разузнаване еп. 3
18:10 Смъртносно разузнаване еп. 4
19:05 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
19:55 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 1
21:00 Парижки мистерии еп. 1
21:30 Парижки мистерии еп. 2
22:00 Военни заводи еп. 5
23:00 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
23:50 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 2
01:05 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 5
02:00 Военни заводи еп. 5
02:55 Титаник: Истории от дълбините еп. 3
03:40 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 2
04:45 Машините на войната еп. 1
05:40 Загадки в музея, сезон 9, еп. 11
четвъртък, 21 ноември
06:25 Дните, които написаха историята еп. 5
07:00 Митични зверове еп. 5
07:55 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 1
08:50 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 2

09:40 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 3
10:35 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 4
11:30 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 5
12:25 Тайните на великите британски замъци, сезон 2, еп. 6
13:15 Как Пътят на коприната създаде света еп. 1
14:20 Как Пътят на коприната създаде света еп. 2
15:25 Как Пътят на коприната създаде света еп. 3
16:30 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 1
17:40 Жената в железния ковчег,
18:50 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 2
20:00 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 2
21:05 Парижки мистерии еп. 3
21:35 Парижки мистерии еп. 4
22:00 Военни заводи еп. 6
23:00 Титаник: Истории от дълбините еп. 4
23:55 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 2
01:00 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 6
01:55 Военни заводи еп. 6
02:50 Титаник: Истории от дълбините еп. 4
03:40 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 2
04:40 Машините на войната еп. 2
05:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 12
петък, 22 ноември
06:20 Дните, които написаха историята еп. 6
07:15 Децата на кралица Виктория
еп. 1
08:30 Децата на кралица Виктория
еп. 2
09:40 Децата на кралица Виктория
еп. 3
10:55 Личният живот на кралските
особи еп. 1
11:50 Личният живот на кралските
особи еп. 2
12:45 Личният живот на кралските
особи еп. 3
13:40 Психарско корабокрушение,
14:45 От Световната война до Студената война еп. 1
15:55 От Световната война до Студената война еп. 2
17:00 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
17:55 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
18:50 Тайните на мъртвите, сезон 2,
еп. 2
19:55 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 3
20:55 Парижки мистерии еп. 5
21:25 Парижки мистерии еп. 6
22:00 Военни заводи еп. 7
22:55 Денят, в който Кенеди умря,
00:00 Първите хора еп. 3
01:10 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 7
02:05 Военни заводи еп. 7
03:00 Денят, в който Кенеди умря,
03:55 Първите хора еп. 3
05:00 Машините на войната еп. 3
05:55 Загадки в музея, сезон 9, еп. 13

Опасна Земя еп. 3
Египетски загадки еп. 5
Египетски загадки еп. 6
Митични зверове еп. 5
Митични зверове еп. 6
Прокълнати династии еп. 9
Прокълнати династии еп. 10
Прокълнати династии еп. 11
Прокълнати династии еп. 12
Жената в железния ковчег,
Повратна точка еп. 1
Повратна точка еп. 2
Децата на кралица Виктория
еп. 1
19:45 Наполеон еп. 3
21:00 Нил: 5000 години история еп.
1
22:00 Титаник: Истории от дълбините еп. 4
22:50 Личният живот на историческите личности еп. 5
23:45 Личният живот на историческите личности еп. 6
00:40 Дните, които написаха историята еп. 2
01:15 Дните, които написаха историята еп. 3
01:50 География на убийствата,
сезон 2, еп. 5
02:40 География на убийствата,
сезон 3, еп. 1
03:35 Загадки в музея, сезон 9, еп. 1
04:20 Загадки в музея, сезон 9, еп. 2
05:05 Прокълнати династии еп. 9
05:30 Митове и чудовища еп. 3
понеделник, 18 ноември
07:05 Митични зверове еп. 1
08:05 Тайните на великите британски замъци
13:20 Как Пътят на коприната създаде света еп. 1
14:25 Как Пътят на коприната създаде света еп. 2
15:30 Как Пътят на коприната създаде света еп. 3
16:35 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 1
17:50 Господари на тихоокеанския
бряг еп. 2
19:00 Първите хора еп. 2
20:05 Втората световна война - Битки за Европа еп. 7
21:10 Прокълнати династии еп. 11
21:40 Прокълнати династии еп. 12
22:00 Военни заводи еп. 3
23:00 Титаник: Истории от дълбините еп. 1
23:50 Дълбоко в историята на времето еп. 2
00:55 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 3
01:45 Военни заводи еп. 3
02:40 Титаник: Истории от дълбините еп. 1
03:30 Дълбоко в историята на времето еп. 2
04:25 Машини за убиване еп. 5
05:20 Загадки в музея, сезон 9, еп. 9
вторник, 19 ноември
06:05 Дните, които написаха историята еп. 3
07:05 Митични зверове еп. 2
08:05 Търсачи на Библията еп. 1
09:05 Търсачи на Библията еп. 2
10:10 Рим: Първата световна суперсила еп. 1
11:05 Рим: Първата световна суперсила еп. 2
12:00 Рим: Първата световна суперсила еп. 3
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криминален екшън с уч. на
Стивън Сегал, Морис Честнът, Я Рул, Ниа Пиплес,
Къръпт, Тони Плана и др.
/п/
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Непобедимите 2” – екшън
с уч. на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Силвестър
Сталоун, Долф Лундгрен,
Арнолд Шварценегер,
Джет Ли, Жан-Клод Ван
Дам, Чък Норис, Ранди
Кутюр и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 22 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”
08:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 13 /п/
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”
11:00 „Снайперисти”
12:00 „Хавай 5-0” /п/
13:00 „Уокър”– сериал, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!” – сериал, сезон 13
15:00 „Агентите на ЩИТ” – сериал, сезон 3
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Ледени войници” – екшън
с уч. на Доминик Пърсел,
Адам Бийч, Майкъл Айрънсайд, Гейбриъл Хоугън,
Бенц Антоан, Камил Съливан и др.
19:00 „Снайперисти”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Добре дошли в джунглата” – приключенски екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Шон Уилям Скот, Pосарио
Доусън, Кристофър Уокън,
Юън Бремнър, Джон
Грийс, Уилям Люкинг и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” /п/
01:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика /п/
03:30 Еротичен телепазар

СЪБОТА, 23 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс”
11:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” I част
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Джеси Стоун: Неочаквани
промени”
15:30 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
16:00 „Кунгфу тупалки”
18:00 „Добре дошли в джунглата” – приключенски екшън
с уч. на Дуейн Джонсън,
Шон Уилям Скот, Pосарио
Доусън, Кристофър Уокън,
Юън Бремнър
20:00 „Кикбоксьор: Отмъщение”
– екшън с уч. на Жан Клод Ван Дам, Ален Муси,
Дейв Батиста, Джордж
Сейнт Пиер, Джина Карано, Дарън Шавали, Сара
Малакъл Лейн и др.
22:00 „Вълчи нрав” – трилър
с уч. на Никълъс Кейдж,
Уилям Дефо, Кристофър
Матю Кук, Омар Дорси,
Луиза Краус, Мелиса Болона, Рейналдо Галегос и др.
00:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 24 ноември
06:45 „Щурите съседи”
08:45 „Досиетата „Грим”
10:00 „Комисар Рекс”
11:00 „Кунгфу тупалки”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Атака срещу Еър Форс
Едно”
15:30 „Теория за големия взрив”
16:00 „Ледени войници”
18:00 „Непобедимите 2” – екшън
с уч. на Брус Уилис, Джейсън Стейтъм, Силвестър
Сталоун, Долф Лундгрен,
Арнолд Шварценегер,
Джет Ли, Жан-Клод Ван
Дам, Чък Норис, Ранди
Кутюр и др. /п/
20:00 „Петата заповед” – екшън
с уч. на Рик Юн, Роджър
Юан, Даня Рамирес, Кийт
Дейвид, Бокийм Уудбайн
22:00 „7 секунди” – екшън-трилър с уч. на Уесли Снайпс,
Тамзин Аутуйет, Доби
Опарей, Пити-Лий Уилсън,
Джордина Райланс и др.
00:00 „Фрактура”
02:15 Еротичен телепазар

събота, 23 ноември
Страхотни изобретения еп. 28
Митични зверове еп. 6
Загадки в музея, сезон 7, еп. 3
Загадки в музея, сезон 7, еп. 4
Осем дни, които създадоха
Рим еп. 8
Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята
еп. 1
Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята
еп. 2
История на християнството
еп. 5
История на християнството
еп. 6
Помпей: В очакване на бедствието еп. 1
Краят на империята еп. 4
Тайните на Забранения град в
Китай,
Личният живот на историческите личности еп. 4
Опасна Земя еп. 2
Личният живот на кралските
особи еп. 2
Титаник: Истории от дълбините еп. 4
Денят, в който Хитлер умря,
Мъртвият викинг еп. 1
Мъртвият викинг еп. 2
Мъртвият викинг еп. 3
География на убийствата,
сезон 3, еп. 2
География на убийствата,
сезон 3, еп. 3
Загадки в музея, сезон 9, еп. 3
Загадки в музея, сезон 9, еп. 4
Прокълнати династии еп. 10
В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
неделя, 24 ноември
Дните, които написаха историята еп. 7
Страхотни изобретения еп. 29
Децата на кралица Виктория
еп. 3
Свирепа Земя еп. 1
Свирепа Земя еп. 2
Египетски загадки еп. 7
Египетски загадки еп. 8
Митични зверове еп. 7
Митични зверове еп. 8
Парижки мистерии еп. 1
Парижки мистерии еп. 2
Парижки мистерии еп. 3
Парижки мистерии еп. 4
Кацането на Луната: Най-голямата измама?,
Повратна точка еп. 3
Повратна точка еп. 4
Децата на кралица Виктория
еп. 2
Тайният Версай на Мария-Антоанета,
Нил: 5000 години история еп.
2
Обратно броене: Издигането
и падането на Берлинската
стена еп. 1
В търсене на “Ориент Експрес” еп. 1
В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
Дните, които написаха историята еп. 4
Дните, които написаха историята еп. 5
География на убийствата,
сезон 3, еп. 4

02:45 Загадъчни средновековни
убийства еп. 1
03:30 Загадки в музея, сезон 9, еп. 5
04:15 Загадки в музея, сезон 9, еп. 6
05:05 Прокълнати династии еп. 11
05:30 В търсене на “Ориент Експрес” еп. 2
понеделник, 25 ноември
06:15 Дните, които написаха историята еп. 8
07:15 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 8
07:45 Вътрешен поглед към кралския двор еп. 1
11:25 Истинската война на тронове
14:50 Приказки от кралската спалня,
15:55 Приказки от кралския гардероб,
17:05 Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята
еп. 1
18:00 Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята
еп. 2
18:55 Първите хора еп. 3
20:05 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 4
21:05 Смъртносно разузнаване еп. 1
22:00 Островът на Адолф,
23:00 Денят, в който Хитлер умря,
00:00 Дълбоко в историята на времето еп. 3
01:05 Втората световна война в
числа, сезон 2, еп. 8
01:55 Островът на Адолф,
03:00 Денят, в който Хитлер умря,
03:50 Дълбоко в историята на времето еп. 3
04:45 Машините на войната еп. 4
05:45 Загадки в музея, сезон 4, еп. 1
вторник, 26 ноември
07:00 Страхотни изобретения, сезон
2, еп. 9
07:30 Пирамидите: Разгадаване на
мистерията еп. 2
08:25 Митични зверове
13:10 Истинският Юлий Цезар,
14:20 Епични жени воини - Викингите,
15:20 Нил: 5000 години история
19:05 Дълбоко в историята на времето еп. 3
20:05 Възход и падение: Повратните
точки на Втората световна
война еп. 5
21:10 Смъртносно разузнаване еп. 2
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в цвят
еп. 1
23:00 Обратно броене: Издигането
и падането на Берлинската
стена еп. 1
23:55 Титаник: Истории от дълбините еп. 4
00:50 Втората световна война в
цветове еп. 1
01:55 Най-великите събития от
Втората световна война в цвят
еп. 1
02:55 Обратно броене: Издигането
и падането на Берлинската
стена еп. 1
03:45 Титаник: Истории от дълбините еп. 4
04:35 Машините на войната еп. 5
05:30 Загадки в музея, сезон 4, еп. 2

07:05
07:35
08:35
09:25
10:15
11:10
12:05
13:05
14:15
15:30
16:25
17:20
18:20
19:15
20:10
21:10
22:00
23:00
23:55
00:50
01:40
02:35
03:30
04:15
05:00
05:25
06:15
07:15
07:45
09:00
09:55
10:50
11:45
12:40
13:40
14:35
15:05
15:35
16:10
16:40
17:45
18:15
18:45
19:55
21:00
22:00
22:55
23:45
00:40
01:10
01:45
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Он еър
13 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Династията Уиндзор
10:30 Хотел „Русия“
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR
14 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Династията Уиндзор
10:30 Пансионът
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./

Фокс
Сряда, 13 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“
Четвъртък, 14 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
23:00 Манифест
23:55 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“

Най-гледаните
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Български

тв програми

13.XI. - 19.XI.2019 г.

15 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Династията Уиндзор
10:30 Пансионът
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
16 ноември, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия - предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Boec.BG
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Обратната страна на
Луната
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Ние от джаза – комедия,
музикален, Русия, 1983
г.; режисьор: Карен
Шахназаров; в ролите:
Игор Скляр, Александър
Панкратов - Чьорний,

Николай Аверюшкин,
Пьотр Шчербаков, Евгений Евстигнев, Леонид
Куравльов, Бронислав
Брондуков
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
17 ноември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери
07:00 Брюксел 1 /п./
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Историите ON AIR
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Отрови, или световна
история на отравянията
– комедия, Русия, 2001
г.; режисьор: Карен Шахназаров; в ролите: Олег
Басилашвили, Андрей
Панин, Александр Баширов, Людмила Касаткина,
Дмитрий Дюжев и др.
00:30 Новините ON AIR /п./

01:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция История
- предаване с Росен
Петров /п./
18 ноември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало: проучвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Пансионът – семеен сериал
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъпление
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
19 ноември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало: проучвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Пансионът – семеен сериал
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Живот в лъжа
14:30 VIB /п./
15:00 Историите ON AIR
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал

00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
20 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало: проучвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Пансионът – семеен сериал
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR
21 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало: проучвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR /п./

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./
22 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало: проучвания и находки
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
23 ноември, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия - предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Boec.BG
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Обратната страна на
Луната
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Облаците на Силс Мария
00:30 Новините ON AIR /п./

01:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
24 ноември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери
07:00 Брюксел 1 /п./
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг – поредица за пътешествия и
лайфстайл
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона /п./
14:15 Историите ON AIR
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Пътят към Берлин – драма, военен, Русия, 2015
г; режисьор: Сергей
Попов; в ролите: Юрий
Борисов, Амир Абдыкалыков, Максим Демченко, Мария Карпова, Екатерина Агеева,Валерий
Ненашев
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция История
- предаване с Росен
Петров /п./

02:30
03:15
04:05
04:50

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

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

04:15 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

02:30
03:10
04:05
04:50

Четвъртък, 21 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 War of the Worlds
22:00 War of the Worlds
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

Събота, 23 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Рокенрола
16:20 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Танго за трима
21:30 Семейство Симпсън
22:05 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
23:55 Завинаги
00:50 Агентите на ЩИТ
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Понеделник, 25 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Смотаняци
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

Американците
Демоните на Да Винчи
Кости
Последният мъж на света
05:15 Касъл
Петък, 15 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Остин Пауърс в „Златния
член“
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х 2018“
Събота, 16 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Червената планета
16:20 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Версия пеликан
22:00 War of the Worlds
23:00 War of the Worlds
00:00 Завинаги
00:55 Агентите на ЩИТ
01:50 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение

Неделя, 17 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Версия пеликан
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Рокенрола
21:30 Семейство Симпсън
22:05 Остин Пауърс в „Златния
член“
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Чикаго
02:40 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Понеделник, 18 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Остин Пауърс в „Златния
член“
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х 2018“
02:30 Американците
03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

Сряда, 20 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи

Петък, 22 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 War of the Worlds
12:30 War of the Worlds
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Смотаняци
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване

Американците
Демоните на Да Винчи
Кости
Последният мъж на света
05:15 Пришиване

Неделя, 24 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Танго за трима
16:25 Семейство Симпсън
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:35 Сириана
22:00 Смотаняци
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Чикаго
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Вторник, 26 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Американците
03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

13.XI. - 19.XI.2019 г.

Забавни
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Български

минути

ÊÐÚÑÒÎÑËÎÂÈÖÀ - ÏÚÇÅË

Петнайсетте елементи, са част от кръстословицата – пъзел и са разположени разбъркано. За да решите пъзела, използвайте ключовите букви поставени в рамката на
кръстословицата, подредете елементите по такъв начин, че хоризонтално и вертикално да получите думи, т.е да получите правилното решение на кръстословицата.

27

СÓÄÎÊÓ

СÐÈ×ÊÎСËÎÂÈÖÀ

ВОдОраВНО: 1.Планина в България. 3.Римски писател и философ /4г.пр.н.е.- 65г./.5.Един от шестте
прости механизми. 7.Налагаща се нова форма в бита за известен период от време. 9.Глинестожълтеникав
цвят. 10.Известен плаж в Рио де Жанейро, Бразилия. 11.Поредица от техники в бойните изкуства. 12.Столицата на Бангладеш. 14.Източно бойно изкуство. 16.Модел на автомобилите Нисан. 17.Обширно степно
пространство в субекваториалния пояс.
ОТВесНО: 1.Река в България. 2.Костюм за спане. 3.Брадва, топор. 4.Марка японски мотоциклети. 6.Рисунка с комично или сатирично изобразяване на нещо. 8.Индианска народност в САЩ. 9.Държава в Северна Америка. 11.Къса бойна пушка. 13.Малка лирична ария. 14.Купчина, грамада от нахвърляни или
подредени еднородни предмети. 15.Голям балкон, веранда.
реЧНик: Дака, Ката.

Îòгоâоðи оò áð. 45
Ñòð. 27

Васил геОргиеВ

Ñòð. 31
ВОдОраВНО: Каравела, Обител, Ла Валета, Емине, Дувар, Рикати (Якопо), Ас, Гелер (Ефим), Нилоти, Фен, Лебанон, КАТ, Рап, Таран,
Тоно, Си, Арил, Кимоно, Единак,
Маморе, Капина, АП, Хамам, Вино,
Оберон, Ки, Кала, Асенов (Драгомир), Ополе, Имане, Алгораб, Локатор, Таратор, Кокона, Ипа, Нил,
Табак, Хинин, Ре, Дотар, Тил.
ОТВесНО: Калугери, Ава, Леонид, Равена, Епилог, Кино, Кавал, Падина, Отолит, Варел, Рино, Оран, На, Гел, Ретина, Апарат,
Лер, Бала, Особа, Ар, Катинар, Кабел, Тибет, Акинак, Пенелопа, По,
Алоним, Ро, Оракул, Бетон, Маховик, Лимит, Томан, Ма, Ти, Иконом, Пат, Лена, Анорак, Но, Лесото, Емитер.
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Спорт
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Кубрат надви Букър

Спорт

Български

Най-добрият български боксьор
при професионалистите Кубрат Пулев (вече 28-1, 14 КО) постигна по категоричен начин 28-ата си победа на
галавечерта на "Топ Ранк" във Фресно, Калифорния.

38-годишният софиянец спука от
бой бившия затворник Райдъл Букър
(26-3, 13 КО), но американецът заслужи парите си и успя да оцелее, без да
бъде нокаутиран. Естествено, съдиите
отсъдиха безапелационна победа за

Кобрата - 99-91, 98-92, 98-92.
Райдъл Букър 12 години бе в затвора и далеч от профи бокса, но показа
защо никога в кариерата си не е бил
нокаутиран - единствено е бил пращан в нокдаун от Джеймс Тони през
2004-а, като тогава Тони е на върха
в тежка категория
и тъкмо е бил нокаутирал легендата Ивендър Холифийлд.
По убедителен
начин българинът защити статута си на официален претендент
за световната титла на Международната федерация по бокс, а шанс да я спечели той
трябва да получи до 31 май 2020 година. Опонент ще бъде победителят
от дългоочаквания реванш в края на
2019-а между Антъни Джошуа и Анди
Руис-младши.

„А”
РФГ,
XVI
кръг
ЦСКА постигна трета
поредна шампионатна
победа, след като надигра с 1:0 Славия. Единственото попадение
вкара Али Соу в 66-ата
минута, не и без помощта на белия вратар Георги Георгиев, който не
се намеси добре при изстрела на нападателя. В
тази ситуация грешка
допусна и реферът Драгомир Драганов, който
отсъди несъществуващ
фаул, спирайки контраатака на гостите, и за
негово съжаление след
центрирането се стигна до победното попадение.
Вратарят на червените Густаво Бусато също
имаше решаваща роля
в този двубой, тъй като
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Армейците спечелиха
дербито със Славия
в 92-ата минута докосна с върха на пръстите
си бомбен шут на Емил
Стоев, което бе достатъчно да отклони леко
топката и тя се отби в лявата греда. Тогава белите играеха с 10 човека,
тъй като в 87-ата минута Славчо Шоколаров си
изкара червен картон за

фаул и пререкание със
съдията.
Иначе победата на
червените беше напълно заслужена предвид
играта и положенията,
които създадоха те през
втората част, но в края
на срещата и късметът
ги покри при шута на
Стоев.

Резултати от останалите мачове
Етър- Черно море 1:0
Локомотив Пд – Ботев Вр 2:0
БЕРОЕ - АРДА 0:1
Ботев Пд – Левски 1:0
Витоша – Лудогорец 0:1
Резултати от 15 кръг
Арда – Царско село 0:2
Левски – Етър 3:0
Дунав – Ботев Пд 1:2
Черно море – ЦСКА 0:2
Славия – Локомотив Пд 1:1
Ботев Вр – Витоша 1:1

Блестящо завръщане на Тервел „Орлите” изживяха кошмар в
на ринга
Барселона

Един от най-добрите и прогресиращи
български професионални боксьори Тервел Пулев (вече 14-0,
12 КО) постигна 14-ата
си поредна победа и
първа след над половин година отсъствие
от ринга заради фрактура на ръката. Помалкият брат на Кубрат Пулев победи категорично с ТКО още в
първия рунд далеч поопитния от него Каи
Курзава (38-9) на галавечер край германския град Кьолн в театър "Бергишер Льове" в Бергиш Гладбах

с капацитет 350 седящи места. Двубоят
бе предвиден за осем
рунда, но Тервел прати два пъти съперника
в нокдаун още в първия и реферът на ринга реши да прекрати
действията, присъж-

дайки ТКО.
Въпреки че не се
бе качвал на ринга от
7 месеца заради тежката контузия, Тервел
показа обичайния си
професионален вид и
смаза противника за
броени секунди.

Отборът на Лудогорец изживя една от
най-кошмарните си евровечери в историята
си. "Орлите" бяха разгромени с 0:6
от Еспаньол в
четвъртия си
мач от Група
"Н" на Лига Европа. Това е изравнен антирекорд за загуба
на тима в Европа, след като
през 2016 година той бе победен със същия резултат
от Арсенал в Шампионската лига.
Българите на прак-

В няколко изречения Престижна
победа

След 2 години и половина,
или по-точно 965 дни, на терена се завърна вратарят - Владислав Стоянов, Лудогорец.
31-годишната ни звезда
в самбото Мария Оряшкова
спечели своята пета световна титла в категория до 80
килограма на шампионата в
Чонгжу (Южна Корея). Тя се наложи с 2:1 точки във финала
над японката Риу Такахаши.
Анна-Мария Манушева се
пребори за бронз в категория
до 60 килограма като се наложи с 3:0 точки над румънката
Йонеску.
Бронзов медал за България извоюва и Ваня Иванова.
Тя се пребори за отличието,
след като надигра с 3:2 точки Гулнар Хабитбаева (Туркменистан).
Ружди Ружди и Християн
Стоянов спечелиха златни
медали от световното първенство по лека атлетика за
спортисти с увреждания в Дубай. Ружди завоюва титлата
в категория f 55, тласкане на
гюле, с резултат 12.25 метра.

21-годишният Християн Стоянов спечели златото в категория T46 на 1500 метра бягане с европейски рекорд и рекорд
на шампионатите - 3:50.87
минути.
В главната битка на
„Гранд при” родната кикбокс
звезда Даниел Илиев записа нокаут за под една минута над
Грегош Марко. Битката бе за
пояса в категория до 82.5 кг. и
по регламент бе предвидена в
5 рунда. Арена на гладиаторските битки бе 3-хилядната
зала „Индиго 02“ в Лондон, където родният талант бе подкрепен от сериозно българско
присъствие.
Световният шампион по
борба Михаил Ганев е новият кмет на Община Златарица. Той участва в местния
вот с подкрепата на „БСП за
България”. Ганев спечели поста с около 170 гласа преднина в оспорвана битка с досегашния градоначалник-юрист
и кандидат от ВМРО- БНД Пенчо Чанев, който управлява цели 12 години.

тика не дадоха никакъв отпор на съперника, след като срещата
започна по изключителен неприятен начин и
на почивката испанците
водеха с 3:0, а тимът от
Разград бе с двама души

по-малко заради червени картони на Рафаел
Форстър и Яцек Горалски. Всички попадения
за испанците бяха дело
на различни футболисти
- Оскар Мелендо, Луис
Лопес, Матиас Варгас,
Виктор Кампусано, Адриан Педроса и Факундо Ферейра. Освен това домакините удариха
и две греди, така че поражението можеше да
бъде и по-тежко.
Наставникът на гостите Станислав Генчев заложи на Пламен Илиев

на вратата, а пред него в
защита действаха Антон
Недялков отляво, Сисиньо отдясно, централна
двойка бранители - Рафаел Форстър и Георги Терзиев. В халфовата линия бяха Стефан
Баджи и
Яцек Горалски.
Малко понапред бе
Марселиньо, а по
двете крила Вандерсон
и Джоди
Лукоки.
На върха на атаката бе
Клаудиу Кешерю.
Лудогорец все още е
в добра позиция да продължи напред към елиминациите. В момента играчите на Генчев
са на втора позиция с
шест точки, след като
Ференцварош не успя
да победи ЦСКА (Москава). Унгарците остават
с пет на трета позиция,
докато Еспаньол е лидер с 10. Руснаците пък
взеха първата си точка.
Ференцварош - ЦСКА
Москва 0:0
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Н

а 30 юли т. г.
Димитър Шербетов от Велико Търново навърши
89 години. Израсъл е
в занаятчийско семейство, но това не му е
попречило да се развива, да помага на хората, да завърши висшето си образование
във ВТУ „Св. св. Кирил
и Методий” и винаги да бъде полезен и
уважаван от всички, с
които е работил. В учрежденията и организациите винаги е заемал само ръководни
длъжности.
Само 4-5 месеца
след пенсионирането му – през юли 1990
г., е предложен и избран за председател
на градското дружество на пенсионерите,
а по-късно и на общинското на Съюза на пенсионерите в България.
И така продължава като общински ръководител до 1996-а, а от
април 1994 г. е избран
и за председател на
областната организация, като поема двете
„дини” под една мишница. При изграждане
на областната организация наследява само
28 клуба на пенсионерите (КП). Много бързо се изграждат общинските организации, които от своя страна започват активна работа

Съюзен живот
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Читалища

Достойно изживени 89 години

по създаването на нови
клубове и дружества.
Значително се увеличава и броят на желаещите пенсионери да членуват в Съюза на пенсионерите. В края на
2009 г. броят им вече е
8600 членове. Бил е последователно няколко
мандата член на бюрото на ЦС. Без притеснение ще кажем, че великотърновската организация е най-добре организационно структурирана и с най-висок процент на обхванати пенсионери за членове на
съюзната организация.
Броят на КП вече надхвърля 130 и благодарение на неговите колеги, на председателите на общинските организации, приятелствата
и познанствата с общинските кметове сега все-

ки клуб на пенсионерите има щатен уредник.
Не може да се отрече голямата му заслуга, че със своя авторитет и прозорливост успя да запази областната пенсионерска организация – единствена в
страната, да не се разцепи на няколко организации. Много са опитите, които са се правили, за да се създадат в
областта и други организации, но това не се
е допуснало. В нашата
област досега няма никакви други пенсионерски организации, самонаричащи се национални, обединени, единни,
демократични, социални. Няма да има място
и за БАП.
С голямо внимание се
отнасяше към ръководствата на общинските
организации и още повече към председателите на КП. Не знаем дали в
други областни организации се провеждат областни срещи с председателите на КП, но в нашата област те вече са
традиционни. По негово време са проведени
пет срещи и на всяка са
разглеждани важни въпроси, свързани с развитието и дейността на
клубовете, съревнованието за по-високи по-

Завръщане
към корените
За пети път в с. Срацимир,
Силистренско, се проведе събор под наслов „Завръщане
към корените“ с мотото „Трябва да дадем крила на децата си,
за да могат да летят и корен да
има къде да се върнат“.
Корените на Срацимир са от
далечното село Садина, Търговищко. По време на Кримската
война войниците преминават
р. Дунав, а селяните остават на
брега и се заселват в гъста гора. Отначало селото се е казвало Кара Орман.
Съборът бе открит от кметския наместник Георги Костадинов, който
отправи специални
поздрави към Стоян
Чешмеджиев, Радка
Илиева и Йорданка
Жекова, като подчерта, че селото се гордее с тях. Заедно бе
почетена паметта на
секретарката на читалището Снежана
и на дългогодишния
самодеец Енчо.
Водеща на събора бе Павлина Русева. Всички групи бяха посрещнати с пита и сол, а всяка група носеше свои произведения
за кулинарната изложба, която
се превърна в истинско тържество на кулинарното изкуство и
показа сръчността и майсторството на жените.

Гости на събора бяха д-р
Юлиян
Найденов, Мария
Стойчева, Цветана Игнатова,
Александър Сабанов, Момчил
Неков и Димитър Трендафилов. Присъстваха и
бившите кметове на Срацимир Иван Цонев и Йордан Чешмеджиев. Водещата представи всички
родове, дошли от Садина. Първи на сцената се появиха домакините - мъжката група, ръково-

дена от Стоян Чешмеджиев - почетен член на читалището. Той
дълги години ръководи най-известния ученически хор „Дунавски славей“. След тях се представиха читалищата от с. Българка, с.
Поп Кралево и пенсионерските
клубове „Златен клас“ от Силист-

ват прекрасен парк и
стижения в организаспециализирана детска
ционната и просветнаплощадка. В продължета област, за развитиние на 31 години е бил
ето на художественасъдебен заседател във
та самодейност, за ноВеликотърновския окви форми на социално
ръжен съд. Димитър
подпомагане. Това е неШербетов е и пчелар.
гова запазена марка.
Два мандата – 6 години,
И в съюзната пенсие бил избиран за предонерска организация
седател на пчеларската
проявява същия ентукооперация „Албина” в
сиазъм и желание ежеграда. 24 години на догодно да се организират
прегледи на
пенсионерската художествена
самодейност с логото „Сребро в косите, младост
в душите”.
Прегледите
се провеждат ежегодно в рамките на два
дни и в тях Със съпругата си
участват
броволни начала е бил
над 75 клуба на пенсипредседател на народонерите с около 120 хуно читалище „П. Р. Сладожествени състава и
вейков”. Сътрудничил
над 1600 самодейци.
е и в други обществени
В новия жилищен
организации.
квартал
„Бузлуджа”
Г-н Шербетов може
създава новоизграждада се определи като доща се и мощна отечеайен на пенсионерскоственофронтовска орто движение в Бългаганизация. Под негово
рия. Той е явление, коръководство се започето служи само за полова залесяването на разжителен пример. Мнонообразни видове дърго активна позиция взевета. И сега съществума в годините от 2001
до 2004, когато се решава въпросът с обединението на двата основни съюза – Съюза на
пенсионерите в България и Обединения съюз на пенсионерите в
България. По собствено желание се отказва
от членството си в но-

ра, Алеково, клуб №1, №2, №3,
№3а от Силистра, с. Войново и
НЧ „Съединение“, с. Садина.Те закриха събора. Програмата бе изпълнена с песни, танци, обичаи.
Следващата година фестивалът ще се проведе в с. Садина.
Накрая всички разгледаха кулинарната изложба и бяха почерпени.
Първо място бе отредено на Преслава Росенова,
второ – на Стоянка Драганова и трето – на Мария Йорданова. Гостите
от Садина бяха поканени
на трапеза в пенсионерския клуб.
За доброто настроение допринесе изявата
на трио „Еленка“ от Силистра, чиито корени са
от Срацимир. Това са трите сестри - Елица, Милица и Марина.
Всяка група получи грамота,
парична награда и сувенир. Докато има такива събори, няма да
изчезнат хубавата народна песен
и танци!
Йорданка ЖЕКОВА, Силистра

29
воизбраното бюро на
ЦС, но и досега не може да приеме, че съюзът, вместо да се назовава, както конгресът реши – Обединен
съюз на пенсионерите или само Съюз на
пенсионерите, е прекръстен от новоизбрания председател Цветан Минков, по негово
собствено желание, в
Съюз на пенсионерите-2004. Според мнението на г-н Шербетов
това е било
една груба
и недостойна за уважение подигравка със
становището на 500те делегати, изразено в специалната Декларация
на конгреса от ноември 2004 г.,
с която точно и ясно е определено как да се нарича
за в бъдеще съюзът.
По организационни и
здравословни причини след близо 19 години този мъдър, работлив и честен човек се оттегли от ръководния си пост на
своята обичана организация, рожба и на
многогодишния му
труд.
Честит 89-и рожден
ден, г-н Шербетов! Изпращаме ви пожелание за здраве на вас
и на цялото ви голямо
и хубаво семейство!
Очакваме и вашият
юбилей.
От пенсионерската
организация във
Велико Търново

Веселие
Пенсионерите от клуб „Ружа“ при район Приморски, Варна, при голямо оживление се подготвиха
за посрещането на пенсионерите от клуб „Устрем“,
гр.Каспичан. Председателката на клуба домакин Димитрина Сотирова направи пита „Слънце“ за гостите. Уредничката Иванка Русева заедно с Радка Балчева и Димитрина Сотирова подредиха тържествена трапеза за срещата.
Певческата група „Орхидеи“ заедно с акордеониста Жеко Жеков подтотвиха специален репертоар за
пос рещане на гостите. Както подобава традицията,
приятелите ни бяха посрещнати с хляб и сол. Госпожа Сотирова ги приветства сърдечно с „Добре дошли“ и пожела дружбата между двата клуба да продължи във времето. Това са моменти, каза тя, които
топлят сърцата ни и които ще останат незабравими за нас. Поздравихме гостите с литературна програма от стихове на поетесите Недка Дюлгерова,
Иванка Плугчиева и Ирина Стъклева. Радка Балчева, културномасовик на клуба, поднесе топло приветствие. От своя страна председателката на клуб
„Устрем”, гр. Каспичан, подари на домакините картина с красиви цветя и букет от рози. Поздравени
бяха и двете рожденички. След завършване на деловата част срещата продължи с обяд и веселие. Изви се кръшно хоро, последваха песни и танци. Доволни, весели и щастливи се разделихме с гостите
с пожелание за нови срещи.
Димитрина Сотирова, Варна
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Не съм срещал нищо
по-интересно от хората

- Г-н Дилов, отново
сте член на журито в
„България търси талант”. Какво ви носи
като заряд това шоу
предаване?
- Да ви кажа, наистина имах колебание дали да приема любезната покана на bTV за пети път да учствам в този
телевизионен формат.
В крайна сметка надделя желанието ми да работя с един екип, който
е изумителен. Само като
разбрах кои ще са продуцентите, режисьорите, сценаристите, дори
гримьорите и техническият състав, бях сигурен, че това ще е найдобрият сезон досега.
И - нескромно да кажа
- пак излязох прав.
- Вие сте журналист,
политик, сценарист,
писател на интригуващи четива. Мислили ли сте някога в детството си, че един ден
ще пишете книги?
- В детството си не
мислех много-много.
Може би, както всички щастиви деца, заети с това да са щастливи... Но бях заобиколен с книги. Например
баща ми купи телевизор
за майка ми едва когато
влязох в казармата. Хубавите книги и сериозната хубава музика бяха естествената ми среда, силно контрастираща със средата на улицата, където, в инетерс
на истината, прекарвах
доста повече време.
- Пишете удивително, като че ли само театрални пиеси остава
да спретнете.
- Това, вън от всякакво съмнение, е една много великодушна
ваша оценка! Всъщност
театърът доста ме изкушава, но все още не се
чувствам достоен за това. Имам опити обаче.
- Какво ви привлича в областта на изкуството и как се настройвате, преди да
хванете перото?

- Привличат ме хората. Нищо по-интересно
от хората не съм срещал, а аз покрай гмуркането доста свят съм
обиколил.
Разликата в красотите под вода и на суша
на първо място е в това, че под водата се завръщаш у дома си. Ние
сме същества, излезли оттам, самите ни тела са съставени от вода. Под водата всичко
е различно - светлината, звукът, гравитацията, съществата, които я
обитават. Това е извънземно място във всеки
смисъл на думата.
- Какво според вас
трябва да съдържа хубавата книга, какво
трябва да бъде идеалното произведение?
- О, та това е толкова
индивидуално! Да го кажем най-просто - трябва да трепти в синхрон
с четящия. Затова много книги откриват свои
читатели извън времето, в което са писани.
Защото успяват да резонират универсално.
„Към себе си” на Марк
Аврелий все едно е писана вчера, а не преди
2000 години... Апропо,
със сестра ми имаме
над 5000 книги.
- До каква степен
в произведенията ви
има автобиографичен
елемент?
- Повечето ми книги
са публицистика - дори
смешните като „Хуйку”
или трите тома на „FaceБуки”, „Седнал във въздуха” - така че, естествено, там доминират неща, които са се случили на мен. Но и в художествената литература
има доста биографични
моменти. Няма да ги изреждам, за да не доставям излишна радост на
жълтите медии.
- Възможно ли е писател да се прехранва
само с писане?
- В България, ако ядеш и живееш като среден български пенсио-
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ръчано да насаждат дадено мнение и да манипулират обществото. Но такива опити е
имало и ще има, менят
се само техническите
средства.
Любен Любенов Дилов е човек на перото, телевизионен и киносце- Казвате си нещата
нарист, писател-сатирик, журналист, медиен предприемач, политик.
едно
към едно. ТрябРоден е на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на популярния писателва ли обаче човек да е
фантаст Любен Дилов (1927-2008). Завършва 32-ра гимназия в столиабсолютно директен
цата и Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“.
в отношенията си с
Двигател и основен идеолог на тв предаванията „Ку-Ку“, „Каналето“,
другите?
„Хъшове“, „Шоуто на Слави“. Сценарист е и на успешни български се- Това е тест. Ако твой
приятел ти се разсърриали. Издал е 13 собстени книги с литература и публицистика, отди, защото си му казал
кривател и редактор на десетки автори. Журира в любими тв фористината така, както я
мати, сега отново е в тази роля в новия сезон на шоуто „България
чувстваш ти, то струтърси талант” по bTV. Баща е на три деца - Иван, Павлин и Милкана.
ва си да се замислиш
този човек приятел ли
нер, може би е възмож- га, което тогава не сте алните мрежи. Какво ти е в действителност.
но. Казвам го с най-го- имали?
повече ви носи вирту- Разбира се, живеенето
ляма любов и състрада- Не съм много по алното пространство - в общество изисква изние към тази прослой- притежанията. И преди, приятни или неприят- вестна куртоазност, нека. И въпреки това ми се и сега. Следвам стоиче- ни изживявания?
обходимост да се съострува невероятно. Ба- ски максимата, че всич- Не го деля така. Но- бразяваш, да си малща ми, с над три мили- ко свое трябва да носиш си ми най-вече позна- ко фалшив. Всеки сам
она тираж у нас и в чуж- със себе си. Разбира се, ние и несравнимата намира границата, но
бина, до смъртта си по- свободата да пътувам възможност да общу- честността неизменно
лучаваше пенсия от 135 е несравнима. Само в вам със сънародници- е добра политика. „Ислева! Мисля, че и тибеттината ще ви направи
ски йога би се озорил с
свободни”, казва Христази сума на месец...
тос.
Иначе имах прекрас- Научихте ли се да
ни, разбиращи, либецените принципите
рални, мъдри родитеси, които сте си изли. Донасял съм им няградили с годините?
кои огорчения, но като
- Както казва Гручо
цяло имам усещането,
Маркс: „Това са моите
че бяха доволни от мен.
принципи. Ако не ви
- С какво е различна
харесват, имам и друот преди съвременнаги.” Мисля, че това, коета българска литерато наричаме принципи
тура, г-н Дилов?
- след Христос, - твър- Има страхотни нови
де често е собственият
автори. За щастие почни страх от хаоса, прити всички са ми приятекриване на несмелостли, а някои от тях - мота ни да посрещнем жига да се похваля - съм
вота, какъвто е. Всичоткрил за литературако важно в етична гледта именно аз. Не вижна точка е изречено от
дам някаква разтърсваСпасителя. Трудно е да
ща разлика - мисля саоткрием нов принцип
С баща си - писателят Любен Дилов (1927-2008 г.),
мо, че са по-свободни един от най-изявените автори на научна фантастика отвъд християнските
например от поколениценности, според койето на баща ми. Въпре- рамките на няколко ме- те си светкавично. Да то да подредим живоки постулатите на соци- сеца бях в Судан, Египет, получавам оценките и та си така, че да носим
ализма за народностно Малайзия и Индонезия, мнението им веднага за щастие не само на сетворчество днешните а преди дни се върнах всяко нещо, което пра- бе си, но и на околните.
автори са много пове- от Мадагаскар и Маври- вя. Това е наистина фанСклонен съм да се
че „народът” от масови- ций. Това преди 10 но- тастично. Родее се с те- опитвам да разбирам
те автори през социали- ември беше невъзмож- лепатията направо. Та- хората, а когато ги разкава свързаност на све- береш, не може да не
та, каквото предоставят им простиш. Припомднес интернет и соци- ням думите на „Отче
алните мрежи, няма и в наш” - дори да не сте
най-смелата фантастика вярващи, хубаво е да
отпреди 30-40 години!
знаем тази молитва на- В наши дни тро- изуст. Зареждаща с оплът е човек, който ху- тимизъм е. Там се казли и осмива мнението ва: „...и прости нам дълна другите, оставайки говете ни, както и ние
често анонимен. Вие прощаваме на нашите
имате усет за злобо- длъжници...”
дневните теми. Как- Какво е търпениво виждате като най- ето за вас - дар или
голямата опасност от урок?
интернет троловете?
- О, хубав въпрос!
- Изобщо не са опас- Нещо, на което се уча
ни. Да, дразнят често, но цял живот и никога не
дори и тях ги смятам за съм доволен от постигполезни, за проява на натото.
- Какво си пожела„колективното неосъзнато”, ако може да из- вате?
- Това е като пенсияползваме по-смело този
С останалите членове на журито в шоуто
та
- в крайна сметка не
термин
от
психология„България търси талант“
та. Те твърде често каз- е важно колко е голязма. Мисля, че по-удоб- но. Сега е напълно дос- ват гласно въпреки ано- ма, а колко дълго я поно живеят в собствено- тъпно, дори за сравни- нимността си неща, кои- лучаваш. Така че винато си време.
телно скромните ми до- то много хора си мислят. ги си пожелавам време.
- Авторите обичат ходи. И е огромно богат- По-добре да бъде изре- То никога не стига, колда се сравняват с вре- ство, несравнимо с ни- чено, отколкото спотай- кото и да делиш пътя на
мето, когато са създа- що материално на този вано. Разбира се, нямам скоростта.
ли първите си творби. свят.
предвид платените троВъпросите зададе
Какво притежавате се- Активен сте в соци- лове, на които им е поИво АНГЕЛОВ

Новини
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Hаум Шопов-младши не спира да тренира Преслава изля
душата си

Hаум Шопов-младши заприличва все повече на културист.

Мускулите на звездата от „Откраднат живот” са толкова големи, че всеки момент изглежда все едно ще се пръснат. Той
тренира по няколко часа на ден
въпреки натоварения си график.
Освен че работи като лекар
в столична болница, Наум продължава да се снима и в сериала „Откраднат живот”. Hо накрая пак намира време, за да
отиде и да потренира в залата.
Πреди около месец Шопов и
неговата любима Tеа Mинкова
обявиxа официално, че ще стават родители на момиче.

„Ще си имам най-накрая още
една принцеска“, сподели той
във видеоблога, който правят
с годеницата си. Бъдещите родители обещават да разкрият и
името на бебето, но засега не му
е дошло времето. Раждането се
очаква да е през зимата. Πреди
това актьорът от „Откраднат живот“ си пусна снимка как чете ръководство за татковци.
Tеа пък обяви, че всеки ден
пишат дневник на нероденото
бебче, а с Hаум ще пускат и видеоварианти как върви всеки месец от бременността й.

Tеди Bелинова се издържа от реклами
Безгрижният
и
оxолен живот вече
е само блед спомен
за Tеди Bелинова.
След като доктор Енчев обяви, че двамата вече не са семейство, на бившата моделка й се налага да
си припомни как се
изкарват пари.
Mакар че след раздялата пластичният xирург уверяваше, че няма да лиши
от нищо бившата си
жена, за да отглежда
спокойно децата им,
се оказва, че това не
е съвсем така.
Наскоро Bелинова
бе забелязана пред

училището на децата. Hо не с лъскав
джип, с какъвто се
движеше до преди
няколко месеца, а с
лека кола „Mини Купър“.
Освен смяната на
автомобила в живота й е настъпила и друга промяна.
Πреди повече от осем години Tеди сложи край на кариерата си, за да се отдаде
на доктор Енчев и семейството им.
Днес обаче не може да си позволи този лукс.
От юли моделката използва активно

Стефан Софиянски има
проблеми с краката
Стефан Софиянски се придвижва все по-трудно. Бившият кмет на столицата е закъсал с краката и едва намира сили да слиза от личния си
автомобил.
Πрез последните няколко години ексседесарят
все по-рядко се появява в публичното пространство. И явно спокойният начин на живот не му
се отразява подмладяващо, а
тъкмо обратното.
Освен че
xоди сгънат почти на две,
пенсионерът Софиянски е неузнаваем и в лице.
Bъпреки коренната промяна във външния му
вид столичани все още разпознават бившия градоначалник на София и се спират да го поздравяват. Tой също не подминава добронамерените граждани и не отказва да размени по няколко
изречения с тяx.
Mакар да е в пенсия, политикът продължава да
живее активно. Tой бе засечен да паркира старото си волво в центъра на столицата, след което
се отправи по задачи.
Πърво премина през близък клон на голяма
банка, после се отби до пощата, а накрая се насочи
към личния си офис, където разработва проекти
за бъдещето на България със свои съмишленици.
Πоследното, върxу което Софиянски сподели,
че се е фокусирал, е създаването на нова конституция, тъй като настоящата по негови думи
била овеxтяла и неадекватна за времето, в което живеем.

профила си в Инстаграм, за да печели пари от реклама. B почти всяка своя публикация тя xвали поне по един продукт,
за което, разбира се,

взема пари.
Bелинова не
е претенциозна към продуктите. Рекламира бански костюми, планинска екипировка, корсети за
оформяне на талията.
Hезависимо от неособено завидното
си положение
Tеди не си позволява да каже и думичка срещу бившия си
мъж, което означава,
че все пак разчита и
на неговото финансово рамо.

Πреслава има всичко, за което е мечтала, и не се
притеснява да го признае. Bсъщност звездата на
„Πайнер” никога не е имала грандомански желания. Добричлийката винаги е казвала, че в началото на кариерата си просто искала да пее. Любовта
й към музиката, трудолюбието и вечният стремеж
да надгражда явно я превръщат в звездата, която
е днес. Самата тя наскоро изтъкна доста по-скромна рецепта: „С повече търпение и когато имаш
силно желание, мечтите се превръщат в реалност. Очевидно
моите мечти са
се превърнали
в реалност и дори, малко нескромно ще си
призная, са надминали очакванията ми. Bинаги съм имала
огромното желание да изпея
прекрасни песни. Xората да ги слушат с удоволствие, да си ги
пеят с мен, когато съм на сцената. Mисля, че получиx много повече от всичко, което съм си представяла преди 15 години.”
И допълва, че винаги е била по-умерена и си
е пожелавала реално изпълними неща. Xитовата
певица вярва, че човек трябва винаги да мечтае.
„Bсеки е жив, докато мечтае, докато има мечти
все още. Иначе животът няма смисъл”, казва изпълнителката. Tя се радва на сбъднати мечти и
в професионален, и в личен план. Щастлива е, а
и доста променена. Ако преди е била работоxолик, днес се стреми към баланс. „Bече съм майка. Чисто в професионален план съм същият работоxолик, но приоритетите са преподредени”,
казва Πреслава.

Bиктория Петрова призна слабостите си
Bиктория Πетрова
най-после вдигна завесата около личния си
живот, който пази в абсолютна тайна. Години
наред водещата на новините по Би Tи Bи отказваше всякакви странични тв изяви, които не
включват работни ангажименти.
B нюзрума на медията половинката на
спортния министър
Kрасен Kралев се ползва с имидж на Желязна лейди, но признава,
че има редица емоции,
които й тежат. „Hе мога

да кажа за себе си, че съм
супер силна.
Hеуверена
съм за някои
неща. Липсата на здраве,
разочарование – това ме
прави тъжна.
Hе знам дали
с такова впечатление остават xората,
че съм силна,
а по изключение някаква емоция
ме прави слаба. Hе, не
е така. Hаскоро детенце на 2 месеца се боре-

ше за живота си. Безумно гадна болест – цироза. Tъжна история. Hе
ме прави слаба, но ме

вади от равновесие. Hевинаги закоравяваш от това, че в телевизията ставаш свидетел
на всичко. Има някакви меxанизми за
самосъxранение.
Tя признава, че се
е превърнала в абсолютен работоxолик и не съжалява.
„Hито сама лъжа себе си, нито някого
съм заблудила, че
е така. Да си журналист и да не си отдаден
100%, е абсурд. Tова е
моят живот. Tакъв съм
си го избрала да бъде.“

Съпругът на Ани Цoлoва вече ходи на работа

Πриближавайки
пенсиoнната
възраст, съпругът на Ани
Цoлoва - Bасил Mичев,
е пoмислил за стажа
си и вече се вoди на
рабoта. След катo напусна пoзицията си на
oператoр в Би Tи Bи и
изкара някoлкo гoдини

вкъщи, мъжът на журналистката се е върнал
в бранша.
Ho не на заплата в някoя медия, а
във фирмата на жена
си. Bасил се вoди съдружник и управител
на „Гoвoри, за да те видят - дружествoтo, кoе-

тo Цoлoва oснoва, след
катo напусна ефира на
Hoва телевизия.
Bече гoдина бившата вoдеща на „Здравей,
България“ oрганизира семинари и oбучения в сферата на журналистиката и създава
рекламни кампании и
видеа за фирми oт различни сфери на бизнеса у нас.
Mъжът й Bасил Mичев бил нейна дясна ръка именнo в заснеманетo на някoи oт
прoектите, в кoитo срещу xoнoрар му пoмагал
и друг негoв кoлега oт

Hoва тв – Благoй Moмчилoв.
Съпругът на Цoлoва
е с 15 гoдини пo-възрастен oт нея. Hаскoрo
Mичев празнувал рoжден ден и пoдкарал 60ата си гoдина.
Hoвoтo прoфесиoналнo началo на жена
му и тoва, че тя прекарвала значителнo пoвече време у дoма, защoтo не ставала в тъмни зoри за сутрешния
блoк и не била изнервена oт умoра, са се oтразили дoбре и пoдмладяващo на oператoра.
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Градските
гори лекуват

Г

енералният директор на Организацията на ООН за
земеделие и прехрана
(ФАО) Ку Донгю обяви
в Ню Йорк началото
на инициатива, наречена „Една голяма зелена стена за градовете“. Обявяването стана
паралелно със срещата на върха за климата
в централата на ООН.
ФАО и нейните партньори искат да под-

крепят проекти в 30
страни, намиращи се
в Африка и Азия. Проектите ще засягат наймалко три града във
всяка страна, така че
до 2030 г. да се създадат до 500 000 хектара
нови гори и да се запазят близо 300 000 хектара вече съществуващи гори, по-специално
в Сахел и в Централна
Азия. Когато са добре
управлявани, градски-

Ñпасител на
бездомни æивотни
45-годишният Мурат Могол скача на мотоциклета си и всеки ден носи храна на бездомните животни, преди да отиде на работа. Той се грижи за
животните и ги води на ветеринар за периодични
прегледи. В момента Могол е "осиновил" 300 бездомни животинки, живеещи на 22 булеварда и улици в квартал Карабаглар в Измир, където той живее и вече 13 години се грижи за тях.
"Когато животните чуят звука на мотора ми, те
тичат към мен с радостни лица. Виждайки тяхното
щастие, това ме прави и мен по-щастлив. Опитвам
се да им помогна, доколкото мога. Дори да съм болен, с треска, ставам всяка сутрин и им нося храна",
казва Могол. Съседите на Могол също оценяват усилията му да спаси бездомните животни.
"Котките и кучетата го чакат, когато дойде време да бъдат нахранени", казва Мустафа Тунч, притежател на магазин в квартала. "Когато чуят двигателя на мотоциклета му, те скачат върху него. Той преподава урок и на нас. Всички
ние също започнахме да
се грижим за
животните и
да ги третираме като законни жители на
този квартал."

те дървета и гори могат да допринесат за
намаляване на температурата на въздуха с 8
градуса по Целзий, да
намалят с 40 процента разходите, свързани с климатизацията, и
да подобрят качеството на водата“, допълва
организацията.
ФАО работи с осем
партньори, учени, неправителствени организации или урбанисти, сред които британската Кралска ботаническа градина Кю,
Италианското дружество за лесовъдство и

горска екология, италианската архитектурна компания „Стефано
Боери”, създала така
наречените вертикални гори в Милано, Китайският център за изследвания на градските гори, групата Г-40,
програмата на ООН за
хабитатите, базирана в
Найроби, и др. „Трябва да засадим подходящите дървета на подходящите места и можем да постигнем много интересни резултати. Трябва да изберем
растения, адаптирани
към местния климат“,

казва Симон Борели,
специалист по градските гори към ФАО.
Организацията призовава и за така наречената екологична
справедливост. В Етиопия например има
пълни с дървета богаташки квартали и обезлесени бедни квартали, като между двата типа квартали може да има разлика в
температурата от 10
градуса, казва Борели. Същото се отнася и
за Южноафриканската
република. Сред градовете, които вече служат за модели за градски гори, е Сингапур,
който преди 50 години реши да инвестира
в план да се превърне
в градската градина на
Азия, посочва Борели.

Затоплянето застрашава
императорските пингвини
Популацията на императорските пингвини
може да намалее наполовина през следващите 80 години, ако топенето на леда в Антарктида продължи със сегашните темпове, предупредиха учени.
Императорските пингвини
вероятно
са единственият вид, за който
учените могат да
потвърдят броя
им въз основа на
спътникови данни и наблюдения от въздуха
- около 600 000.
Но Британският антарктически институт оповести, че най-малко
300 000 екземпляра от
вида ще умрат, ако сегашните темпове на по-

качване на температурите се запазят. Причината за това е, че морският лед, от който се
нуждаят, за да се раз-

множават, може да се
стопи вследствие на затоплянето.
Международен екип
от учени анализирал
резултатите от над 150

проучвания с императорски пингвини.
Заключенията са, че
популацията им ще намалее с над 50 процента
през този век. Тези птици се нуждаят от морски
лед, когато мътят яйцата си и
отглеждат малките си. Императорските пингвини се нуждаят
също от морски
лед през периода, когато сменят перата си.
Макар императорските пингвини да са преминали през периоди на затопляне и
охлаждане по време на
еволюцията си, сегашните нива на затопляне
са безпрецедентни, отбелязаха учените.

Сатóрн - планетата с наé-мноãо лóни Åëåí íàõëó âúâ
ôðèçüîðñêè ñàëîí

Сатурн изпревари
Юпитер като планетата
в Слънчевата система
с най-много луни, пише Би Би Си. Американски учени потвърдиха наличието на още
20 естествени спътника
на Сатурн, което увеличи общия им брой на
82. Досега астрономите
смятаха Юпитер за планетата с най-много луни, като е потвърдено
наличието на 79.
Откритието беше
направено с телескопа Субару, разположен на Хавайските острови. Всеки един от
новооткритите обекти
е с диаметър поне 5 километра, като 17 от тях
обикалят около планетата „на обратно“. Това
е познато в астрономията като „ретроградно
движение“ и на практи-

ка означава, че небесните тела се въртят по
орбита около Сатурн в
посока, обратна на тази,
в която се върти самата
планета. Някои от новооткритите луни обикалят по толкова широка
орбита, че
им
отне-

м а
3 години да завършат една
обиколка. „Изучаване-

то на тези луни може да
помогне да научим повече за техния произход и условията около
планетата Сатурн във
времената на нейното
създаване“, казва Скот
Шепърд от Научния институт „Карнеги“ във Вашингтон.
Учените смятат,
че ретроградно
движещите се
луни, както и
тези, които
обикалят Сатурн в същата посока на
въртене като на планетата, са части
от три по-големи небесни тела, които са били
разцепени от удари с
други луни или външни
обекти като преминаващи астероиди.

На остров Лонг
Айлънд в американския щат Ню
Йорк в салон за
красота
влетял
елен.
Животното нахлуло в салона, разбивайки
витрината и прескачайки посетител, който бил на
дивана до входа.
Жена, седнала за
прическа, получила вместо нея копито в главата. Известно време еленът се мятал из салона за красота в
търсене на изход
и скоро успял да избяга през вратата.
Пострадалият клиент е получил леки наранявания по главата и краката и се обърнал за
помощ към лекар. Когато полицията пристигнала на мястото, от животното нямало и следа.
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 Обикновен молив
може да нарисува 56
км линия.
 Кенгуруто не може да върви назад.
 Тарантулата може
да издържи две години и половина без храна.
 Ако изкопаеш
дупка до центъра на
Земята и пуснеш тухла в нея, на тухлата ще
й отнеме 42 минути, за
да стигне до дъното.
 Четиригодишното дете задава на ден
средно по четиристотин и тридесет въпроса.
 Не може да си докоснете лакътя с език?
 Медът е единствената храна, която
не се разваля.
 В пyстинята Сахаpа на 18 февpуари
1979 г. е валял сняг.
 В Индия алкохолизмът при слоновете
е голям проблем? През
октомври 2007 г. шест
млади слона вилнели
в индийско село, където открили бирените запаси и се напили.
След това направили
това, което всяко пияно стадо слонове би
направило – започнали да събарят електрически стълбове. За
съжаление накрая загинали. 5 години порано друга група пияни слонове вилнели
в друго село, където
убили 6 човека.
Това не са случайности. Алкохолизмът
при слоновете е нарастващ проблем в Индия и Африка. Понеже слоновете са много умни животни, те
са разбрали, че където има хора, има и алкохол.
 Последният зъб
на мамута, което се
равнява на един от
нашите мъдреци, тежи около 15 паунда
(6,8 кг).
 Нашето тяло освобождава по около
две чаши (400-500 мл)
пот на ден.
 Най-силният мускул в човешкото тяло
е езикът.
 Човек има около
2000 вкусови рецептора.
 При раждането си
бебето има около 300
кости. В зряла възраст
те остават до 206.
 Нервните импулси в човешкото тяло се
движат със скорост от
около 90 метра в секунда.
 36 800 000 - броят
на ударите на сърцето
на един човек за една
година.
страницата подготви
иван ВасеВ
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Пластмасите и опасностите
за човешкото здраве

Проби от телесните течности на
жители на страни от целия свят съдържат микрочастици от винил полихлорид (PVC), полипропилен, полиетилен терефталат (PET) и т.н. – общо от около десетина различни видове пластмаси. Това е установило
австрийско пилотно проучване. Географският обхват на изследването
и разнообразието на установените
пластмасови елементи подтиква авторите да алармират, че е необходимо спешно да се установи в каква
степен тези материали увреждат човешкото здраве.
Въпросът, на който науката тепърва трябва да отговори, е каква концентрация на микропластмаси може да създаде проблеми. Налице са
два риска: от физическото наличие
на пластмасови микрочастици и от
възможната токсичност на техните
химични съставки.
Въпреки че изследванията върху
животни показват най-голяма концентрация на пластмаси в червата,

най-миниатюрните микрочастици от
тях могат да навлизат в кръвообращението, лимфата и черния дроб.
Учени от САЩ са публикували обзор за всичко, което се знае за пластмасовите микрочастици в морето и за

възможните опасности за човешкото
здраве. В един от докладите е посочено, че хората поглъщат по около 37
пластмасови микрочастици годишно
чрез консумацията на сол, а почитател на морските дарове може да поглъща по 11 000 пластмасови микрочастици годишно.
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Поезия

13.XI. - 19.XI.2019 г.

Свищовски Есенен щрих
гроздобер

С

помням си гроздобера през четиридесетте
години на миналия век, когато бях малък.
Подготовката за това започваше от рано.
Огромните дъбови бъчви, разсъхнали от горещините, се оправяха и се пълнеха с вода, за да
могат сухите дървени дъги да се разширят и съдът да е сигурен при прибирането на гроздовата шира. Това закисване се правеше с цел да се
премахнат нежелани миризми по бъчвата. Много
важен беше и големият сандък, наречен постав,
в който се събираше обраното грозде. В края на
3-4 лозови реда се поставяха големи кошове, в
които се събираше плодът, преди да се изсипе
в постава. Тогава едрите кехлибарени гроздове
не се беряха в щайги, а в кошници - изплетени
от ракита и скребър. По нашият край гроздоберът започваше в последната седмица на месец
септември и особено за нас, децата, бе празник.
В нощта преди гроздобера, за който искам да
разкажа, не можех да мигна, тя ми се виждаше
дълга и безкрайна. Когато сутринта чух гласа на
татко, който ни викаше да ставаме, двамата с брат
ми скочихме като пружини и бързо се облякохме. Пред къщата вече чакаше една голяма кола,
теглена от биволи, а върху нея бе сложен поставът. Вътре, най-отпред, мама постла една шаре-

на черга за нас, за да можем да си легнем, и ни
покри с вълнено одеяло. В постава бяха наредени кошовете и кошниците. В тази ранна утрин,
още не се бе развиделило, от Дунава полъхваше
лек бриз, носещ тънка бяла като паяжина мъгла, която леко се стелеше над града. В това време се чу гласът на чичо Георги, на когото беше
постава, който подканяше животните да тръгват.
Колелата на колата подскачаха по неравния уличен калдъръм. Бях се унесъл в лек сън от монотонния им звук. Когато се събудих, биволите вече бяха спрели пред Воеводската чешма и спокойно пиеха вода от големите й каменни лакани.
От тук до нашето лозе оставаше малко път.
Посрещнаха ни дядо и баба, мама и нашите съседи чичо Кольо и леля Драгана, които бързо се
заеха с разтоварването на багажа, а чичо Георги
развърза биволите и попита татко:
- Кога ще сте готови, за да дойда да ви взема?
- Като наближи да падне слънцето, ще се оправим.
Зазоряваше и слънцето се мъчеше да пробие
със своите слаби лъчи леката утринна мъгла. Въпреки ранното утро целият кър гъмжеше от ранобудни гроздоберачи. Първите чепки грозде сорт
„белгиана“ откъсна баба, доближи се до нас двамата с братчето ми и намаза лицата ни с гроздовия сок. Такъв бил ритуалът за здраве и за берекет през следващата година. С молитва дядо
благослови деня и гроздобера започна. В лозето първо влязоха баба, дядо и мама и направиха отбор на най-узрелите и хубави златисти чепки, които отделиха настрана. По-късно дядо ги
закачаше по гредите на тавана на мазето и цяла
зима това грозде присъстваше на нашата трапеза. Още като влезе в реда на лозето, чичо Кольо
запя със силен глас: „Ой, лозе, лозе, със сладко
грозде…“. Лозята гъмжаха от хора, чуваха се песни, в ранния септемврийски ден се обади и мелодичният звук на гайда. Кошниците се пълнеха
с грозде, а препълнените кошове се изсипваха в
големия постав.
У дома татко и чичо Кольо си измиха добре
краката, запретнаха крачолите на панталоните
си и влязоха в пълния с грозде постав. Започнаха да газят и мачкат плода. В единия край на съда имаше дупка, от която се стичаше гроздовият
сок и пълнеше голям меден котел, който пък се
изливаше в голямата дъбова каца.
Така си спомням и до днес гроздобера от далечната 1940 година на миналия век.
Капитан Константин Динков-Льони, Свищов

Светят капчици роса,
върху бяла хризантема.
Славей скрил се във леса
пее приказна поема.

Слушам аз и съзерцавам,
есенната красота.
Възхитена, не съзнавам
на мига преходността.
И разтапя се сърцето,
тръпне в есенна омая.
Птица стрелна се в небето.
За къде лети – не зная.
Юлияна Донева - Ямбол

Повик
Хайде да си поговорим и за злото,
което се представя за добро!...
За да получи някаква изгода –
в душичките ни нежни влиза с взлом
и мами, клевети, руши, убива,
вселява животинския си страх,
за да сме като него нечестиви,
безсъвестни и ревностни към грях.
Когато слага маска на доброто,
не се свени със гняв да изкрещи:
„Не чувате ли, грешници, добро съм,
друг никой няма да ви утеши!“
Потрябва ли, дори ще се разплаче
във свойта „правда“ да ви убеди,
готово е да стане и палячо,
на егоизма си да угоди.
Природата му демонска нехае,
че има справедливост в тоя свят.

Но Господ бави се, но не забравя –
кой побеждава с фалш и кой – със свяст!
Веселка Колева

Четиво с продължение

Романът на моя живот

Продължение от бр. 45
Когато завършваха
първите ми студенти,
ректорът Христо Руков ми връчи и моята тапия. После любимият вестник „Демокрация” излезе със
статия: „Как може Стефан Данаилов да преподава в академията
без висше образование!” – защото там взеха насериозно шегата
с церемонията.
Има една особена

дата в моя живот. Много важно число – 23! На
23 февруари са родени
баща ми и Росен, синът
на жена ми от брака й
с Вили Цанков, на същата дата почина майка ми; на 23 септември е
родена Мери, на 23-ти,
но друг месец, си отиде.
Спомням си как се
срещнахме в началото
на 60-те години. Аз бях
още войник, прибрах
се вкъщи в отпуск. Тя
димеше с цигара. Беше
дошла на гости на Роси и на Иван. Смееше
се, говореше оживено.
До нея седеше съпругът й Вили Цанков, голям приятел на Кондов.
Забелязах я. Красива,
интересна и винаги добре облечена. Наблюдавах я отдалеч. Дори
не се заглеждах в нея.
Но съдбата си знае

работата.
Пътищата
ни постоянно се преплитаха по
странен начин.
Покъсно научих, че майка ми Евдокия я завела
в болницата
на ул. „Шейново”, за да
роди Росен.
Когато
се уволних
от казармата, веднъж
безцелно се
мотаех по
софийските
улици. СреМери, любовта на живота ми
щу мен на
„Алабин” видях да вър- „Уча в академията”, отви Мерито. Позна ме. говорих наперено. МеКазахме си здрасти и тя ри се усмихна. Предломе попита какво правя. жих й вечерта да дойде

с мен на гости. Тя каза „да”!
След купона Мери
дойде вкъщи. Гледах я,
харесвах я. Влюбването между нас се случи
естествено. Без угризения, без предразсъдъци, без излишни думи.
Тогава тя ми разказа,
че е в последната фаза на развода си с Вили Цанков. С него останахме приятели, той
беше почти член на семейството. Говорехме
си за всякакви неща.
Някак си естествено
Мери дойде вкъщи и
заживяхме заедно, като семейство. Животът
ни не беше лек, но пък
имахме толкова много
любов!
Трудно е напасването на много хора под
един покрив. Чувствахме необходимост да
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сме само двамата с
Мери. И с Росен, разбира се. Реших, че е
по-добре да останем
сами, да се справяме
с бита, с ангажиментите, с възпитанието на
детето. Предложих на
сестра ми да ми даде
нейното апартаментче в квартал „Изток”.
Тогава бяха найпрекрасните ни години – с малко пари,
но с много веселие и
гости.
Оженихме се на
27 септември 1966 г.
Не беше сватба като
онези, за които хората дълго пишат и разказват. Нашата мина
скромно.
Имам един грях.
Баща ми не знаеше
за сватбата. Скарахме
се. Той обаче също направи гаф – ожени се
повторно, без да ми
каже. Сега сме квит.
Надявам се, че бързо
му е минало.
Следва

Обяви

13.XI. - 19.XI.2019 г.
малки обяви
0898/725386,
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0888/725386 - купува
ръчна помпа за миене на предно стъкло на
москвич 408 УАЗ, стар
модел Волга
0877/882177 - продава бродирани възглавници, ковьори, две
хладни оръжия, поялник с много припой и
резервен нагревател,
полилеи, нощни лампи, аплици, проводници, кабели с различни
сечения и дължини
0885/083606,
02/9277167 - домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна
дърводелска машина,
фреза, за „Мерцедес“
купе 114-115, бял ретро
волан, стъкло за фар, тасове и др.
0898/380387,
02/8242129 - продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, часовник с кукувица, старинни - часовник, телефон, фотоапарат
02/9878503,
0896/631143 – търси
жена да го гледа като личен асистент с уточняване начина на заплащане
0894/608910 - продавам девет тракийски
носии
0876/603884 - продавам ледоходки срещу подхлъзване - 20 лв.
с доставката
0988/351784 - купувам стари календари с
картини живопис и репродукции
0887/916699 - продавам дамски кожух - нов,
от агнешка кожа. Цена
100 лв.
0885335852 – продава четиритактова моторна косачка изправна
Club Gardien 35 CrossiR
за 250 лв.
0876/603884 – продавам цистерна неръждаема, 9 куб. м. Цена
3200 лв.
0884/698641 – продавам нови стъкла за
рейсове
0899/475418 – предлагам грамофонни плочи с диаметър 30 см - музика от Паганини, Берлиоз, Чайковски, Бизе,
Григ, Щраус, както и изпълнения на Шаляпин,
Кабаиванска, Гюзелев,
Д. Петков и др. Цена 4

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

лв./бр.
0878/905168 - продавам Кратка българска енциклопедия, том
4 - 20 лв., енциклопедичен наръчник по външна търговия, том 1
0899/475418 - продавам пет диска с 98 любовни балади и песни,
издадени от „Рийдърс
дайджест“ със записи
0888/808583 - купувам стари немски велосипеди „Мифа“, „Диамант“ и др.
0897/615261 - продава плетени дамски и
мъжки чорапи и терлици
0899/707947 - купува музикални инструменти, стари синтезатори, български електрически китари, ехолани,
лапови усилватели и др.
0889/378252 - продава лечебна кализия - лекува диабет, катаракта и
онкологични заболявания, миниказан за ракия
- 160 лв., български левове от 1974 г., листа от
алое вера за болести килограм 18 лв., апарат
за точкова заварка - 140
лв., бюро за офиси и ученици - 160 лв.
02/9878503,
0896/631143 - търся
жена асистент за гледане на възрастен човек
0884/594427 - Венева, търся подарък стара работеща прахосмукачка
0889/464586 - купувам запазена отоплителна печка тип „пернишка“
0894/646586 - купувам неограничено количество руска и съветска
художествена литература от времето на революцията, Отечествената
война и до наши дни в
български превод. Моля, изпращайте опис на
книгите и цената на адрес: 4349 с. Дъбене, обл.
Пловдивска, Митьо Цанев Митев; продавам
нова, неползвана немска пишеща машина ЛАТИНИЦА
0888/912043 - продавам ръчно плетени
от домашна вълна дамски и мъжки чорапи - качество и количество, отстъпки
0878/582191 - продава килим 250/350 - 180

Възпоминание
На 5.11.2019 г. почина
моята мила сестра

Анка Спирова Василова
(Гешева)

от гр. Ракитово, обл. Пазарджик
Животът й бе изпълнен с трудолюбие, честност и достойнство. Отгледала е трима достойни мъже. Почивай в мир!
Дълбок поклон!
От твоя любящ брат Васко
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ТАРИФА

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

лв., на изплащане; антикварна шевна машина неработеща - 150 лв.
0884/623471 - Ловеч, продавам центрофуга за 3(6) рамки. Акумулираща печка „Изгрев“ - нова, офицерска
шуба с подвижна кожена подплата
0882/409574 - литературна обработка
на художествено-документални, краеведчески, юбилейни ръкописи, спомени и предпечат
0885/503897 - продава 3 нови аку-6-OZM20
GEL, с намаление 45%
0895/779512,
058/624493 - помпа за
миене на предно стъкло „Москвич“ 408, УАЗ ръчна, неелектрическа
02/8844654 - продава запазен килим
250/350. Цена 180 лв.
Продава електрическа
печка „Мечта“, работеща. Цена 48 лв.
02/9929508,
0889/349169 - продава
чисто ново черно кожено палто
0885/128773 - книга за рода войска ЗРВ
„Славната девета батарея“, автор Васил Георгиев. Цена 15 лв.
0877/312823 - продава печка на пелети,
гоблен „Пролет в ливадите“

имоти

0897/735544 - продава 1350 кв. м дворно място, с ток, вода - центъра на
с. Три водици, обл. Пловдив. Цена по споразумение
0876466328 - купувам
гараж надземен, без значение на квартала, в София и кварталите
0878/768442 - спешно
продавам стара къща в с.
Агатово, годна за живеене, с ток, вода, гараж, асми, геран - 4000 лв.
0896379999 - продава
узаконен вилен имот от
1,2 дка и вила 45 кв. м в
с. Герман, район Панчарево, местността Терасите. Ток, вода. Цена 75 000
евро.
0898/225564 - давам
под наем обзаведен тристаен апартамент в Пловдив, ж.к. „Тракия“
0885/728834 - продавам къща и земеделска
земя в с. Приселци, на 10
км от Варна. Много изгодно!
0888/803836 - продавам 10 дка земя край главен път Хасково - Маказа
0894/646586 - продавам двустаен монолитен
апартамент на четвъртия етаж в перлата на Родопите - Баните, Смолян-

Възпоминание
На 11.11.2019 г.
се навършиха
2 години
без скъпата ни

Йорданка Стефанова
Пенчева

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

Национален български университет - трета
възраст кани своите студенти с посребрени коси
на 21 ноември 2019 г. от 14 часа в салона на
културен център “Средец“ ул. „Кракра“ №2А
(бивш „Лиляна Димитрова“) на занятие при
дневен ред:
1. Представяне на пенсионната система на
Кралство Нидерландия, класирана като най-добрата пенсионна система в света.
Лектор г-н Младен Младенов, съветник в посолството на Кралство Нидерландия в София.
2. Дискусия с участниците в занятието по проблема: “Как и защо съседните нам страни дават
над два,три пъти по-високи минимални пенсии
и минимални работни заплати.
Водещи: инж. Васил Василев, д-р по икономика, бивш кмет на район Кремиковци.
Нако Стефанов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р ист. н, д-р фил.н., зам.ректор на НБУ-трета възраст.
Ганчо Попов, акад. д-р, ректор на НБУ-трета
възраст.
3. Сатирична и концертна програма
Вход свободен!
ско, или заменям за хубава селска къща с баня и
тоалетна
0988/845735 - търся жилище в София или
околностите
0884/411758 - продавам двуетажна къща с гараж и 2 дка градина - 5000
лв., с. Нова Върбовка, общ.
Стражица
0878/370590 - изгодно
продава имот в с. Оряхово, общ. Любимец, каменна къща с голям двор, на
брега на микроязовир
0885/945153 - изгодно
се продава стара къща в с.
Полковник Серафимово,
Смолянско - 27 хил. лв., с
5 стаи, на два етажа по 90
кв. м, двор 1500 кв. м
0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 ,
0886/401737 - продавам
едностаен, с гараж в жк
"Люлин 3" - София, отвън
цялата сграда е санирана с 10 см стиропор, а отвътре преустроен в двустаен и облепен с дърво.
Температурата винаги е
18о. Има връзка с всички
превозни средства и с метро наблизо. От източната
страна е красив парк. 20
години без ремонт!
0893/852626 - къща
на два етажа в с. Винарово, Видинско, има ток, вода и стопански сгради 700 кв. м, 8000 лв.
0897/828531 - продава къща в центъра на с.
Пешаково - 12 км от Видин, с 3 стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански постройки
0876/400768 - 803 кв.

м идеална част от двор 6-а категория земя, равно
място. По данъчна оценка 1760,50 лв., с. Девенци, общ. Червен бряг, обл.
Плевенска
0886/401373 - купувам боксониера от първи до трети етаж - в София. Спешно!
0878/438599 - продава вила на 50 км от София. Има ток, вода, двор
850 кв. м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава къща в с. Огнен, 110 кв.
м, двор 1 дка, кладенец,
допълнителни постройки, с ток
0898/225564 - приема
младо семейство, пенсионерка, пенсионер до 65 г. за поддръжка на идеален
селски имот в Пловдивско
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над 400
шестгодишни канадски
тополи в нея, на пет км
източно от Пазарджик
0876/212235 – продавам къща с 4 стаи, баня,
тоалетна във вилната зона на с. Побит камък, Разградско, с чист въздух и
тишина
0895/126075 – купува
къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и
Търново

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

13 НОеМВри, 18 луНеН деН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В
БлиЗНаци
Възможни са промени както в
професионалната, така и в личната
сфера. Обединяващото в случая е,
че те не са напълно неочаквани, но
все пак не са съвсем такива, каквито бихме искали да бъдат.
14 НОеМВри, 19 луНеН деН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В
БлиЗНаци
Шансове за успех все пак има.
За да удържите победа над обстоятелствата, ще трябва да рискувате и
да поставите на карта много от нещата. По-предпазливите ще трябва
да се задоволят с много по-малко
от очакването.
15 НОеМВри, 20 луНеН деН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В
рак
В поведението на много хора
стават сериозни промени, които
често поставят околните в задънена улица. Лекомислените проявяват
рядка предпазливост, а мързеливите с неподправен ентусиазъм се захващат за трудни дела.
16 НОеМВри, 21 луНеН деН,
НаМалЯВаЩа луНа,
луНа В рак
Романтиците ще проявят повече прагматизъм. Личните отношения
ще донесат много изненади. Колкото
повече внимание отделяте на всекидневните проблеми, толкова по-малко опасности ви грозят. Същото важи и за здравето ви.
17 НОеМВри, 22 луНеН деН,
НаМалЯВаЩа луНа ,
луНа В рак
Пристъпете към осъществяването на важен свой смел проект. Найвпечатлителните и самонадеяните
вземат желаното за действително,
затова често попадат в безизходни
ситуации.
18 НОеМВри, 23 луНеН деН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа В лъВ
Обмисляйте всяка своя дума,
дръжте се тактично и коректно, не
подлагайте на изпитание търпението на близките си. Вежливостта, макар и леко хладна, ще бъде надеждна защита от конфликти.
19 НОеМВри, 24 луНеН деН,
ПОследНа ЧеТВърТ, луНа В деВа
Може да споделите своите съмнения и тревоги, да се оплачете, без
да се притеснявате, че ще срещнете осъждане и критика. Именно това време е подходящо за възстановяване на прекъснати отношения.
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Обяви
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Горди сме да поздравим
с днешния
95-гОдиШеН ЮБилеЙ
нашия обичан съпруг,
баща, свекър и дядо,
полковник КОЛЬО

АНАСТАСОВ

който за нас е пример
за подражание
и стълб на нашето
семейство!
Бъди здрав и ни радвай
още дълги години!
От съпругата, синовете,
снахите и внуците

ЗаПОЗнайте се

0894960290 - добре
изглеждаща жена на 69
г./160 см/64 кг, с добро
сърце, обича домашния
уют, си търси другар за
спокойни старини - за съжителство при него. Да е
от Карлово, Пловдив и
Асеновград.
0899/930488 - може и
есемес. Търся работеща
жена от 45 до 60 г., която няма ангажименти към
деца и внуци и да иска да
живее при мен в София.
Аз съм мъж на 55 г., висок 186 см, 100 кг Работя
на две места и живея на
квартира. Може да ми се
обаждат жени от София и
цяла Югозападна България, без Перник
032/249675 - на 90 г.,
сам, търси жена около 65
г., здрава, да не пуши - за
гледане срещу унаследяване на спестявания
0889/204146 - 63
г./175 см/80 кг - търся отговорна жена за сериозна
връзка, от 60 до 66 г., която да живее при мен в гр.
Априлци, Ловешка област
0898/483353 - 77 г.
/166 см/65 кг, жизнен, с
благородна душа, не пие,
не пуши, с хубава кола,
търси разумна, възпитана и почтена дама, с благ

характер, на подходяща
възраст. Ако притежаваш
тези качества, обади се!
0896/519567 – вдовица на 66 г. желае запознанство с добър мъж, с автомобил, с цел съжителство при нея на село
0877/807455 67 г./178
см/78 кг - търся дама от 60
до 75 г. от Плевенски регион, за интимна връзка
0889/174615 75/165/75, търси мъж до
77/175/90, от Пловдив,
Асеновград, Хисаря, Пазарджик, без пороци, да
е образован и с кола, да
е добър, домошар, материално и финансово осигурен
0886/427030 - самостоятелен мъж на възраст и без ангажименти
- 78/165/75, няма здравословни проблеми, с
гарсониера и автомобил, търси интелигентна
дама за запознанство и
евентуално приятелство,
да е на подходяща възраст, която самата тя да
определи.
0894/ 526888 - мъж на
69 г./168 см търси жена
от 55 до 69 г., без ангажименти, да е от София
и околностите, за сериозна връзка. Без есемеси и
кликване!
0897/ 702155 - Антонов, 76 г./170 см/70 кг, желае сериозно запознанство с дама на подходяща
възраст, която е от Варна,
Търговище и В. Търново

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (13.XI.- 19.XI.2019 Г.)
ОВеН - В началото на периода голяма част от вас
ще трябва да преодолеят някои непредвидени трудности. Възможно е да станете
жертва на 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 близък приятел, което 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.

Съобщения

Български

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

ЧЕСТИТ
РОЖДЕН
ДЕН

13.XI. - 19.XI.2019 г.

ПОКАНА

на ЦВЕТАН

ДИМИТРОВ ПЕЕВ

от Бургас, който
на 19.10.2019 г.
навърши 36 г.!
Цецко,
желая ти
много здраве, щастие,
късмет и всички твои
мечти да се сбъдват!
От баба цвета димова
0887/979530 - 72
г./165 см/70 кг, неженен,
търся жена, за която парите не са всичко. Да има
сериозно отношение към
семейството
0895/677064
55/180/85, ерген, завършил съм семинария. Търся сериозна жена, с дом,
за да живея при нея
0897/426906 - софиянец търси слаба жена до
65 г. за съвместен живот
0876/600382 - 73 г./173
см/78 кг. Приятно симпатичен пенсионер, разведен, от Пловдивска област, изключително честен, точен, чистоплътен, с
много добродетели, търси другарче сърдечно и
да не е алчна. Живеене където предложи другарчето. До 75 кг
0886/150703 - военен
пенсионер от Сливен - непушач, сам, желае запознанство с жена до 70 г.
0893/558487 - вдовец
на 70 г./169 см/75 кг, търси за съжителство жена
от 67 до 72 г., да е от Североизточна България от
областите Търговище, Русе, Добрич, Шумен, Варна
0877/420319 - 77 г./163
см/65 кг. Не пуша, не пия,

Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004 – Шумен”, регистрирано в Търговския регистър на 18
септември 2018 г., организира на 20 ноември
2019 г. от 11 ч. в народно читалище „добри
Войников”, зала „сава доброплодни”, град
Шумен, кръгла маса на тема „ПреиЗЧислЯВаНе На ПеНсииТе – услОВие За сПраВедлиВ
и НОрМалеН жиВОТ На ВъЗрасТНиТе ХОра”.
На кръглата маса са поканени да присъстват
представители на:
- Социалната комисия към Народното събрание;
- експерти на НОИ, КНСБ и КТ „Подкрепа”;
- народни представители от област Шумен;
- кметът на град Шумен;
- представители на политически партии от Шуменска област;
- медии.
Кръглата маса се посвещава на 30-ата годишнина от началото на организираното пенсионерско
движение в България, поставено от няколко клуба
в град Каспичан през декември 1989 г.
Поканваме да вземат участие в дискусията на
кръглата маса представители на областни и общински структури на пенсионери от цялата страна. Заявки за участие се приемат до 18 ноември
2019 г. на телефони: 0895 119700 – анка Янкова, 0896 626014 – александра кумбилиева и
email: penklub15@abv.bg
управителен съвет на сдружение
„съюз на пенсионерите – 2004 – Шумен”,
председател д-р анка Янкова
Пловдив: не на глаукомата, да на зрението!

ПОКАНА

за участие в Пловдивския пациентски глаукомен
клуб на лекцията: „Ранното откриване на глаукомата – ключ към нейната профилактика”
От доц. Марин Атанасов - зам.-директор по диагностично-лечебната част на УМБАЛ „Св. Георги”
ЕАД и доцент към Катедрата по очни болести на
Медицински университет - Пловдив
Мероприятието ще се състои на 14 ноември
/четвъртък/ от 13,30 часа в дома на науката и
техниката, зала 6. Ще се раздават и безплатно
илюстрирани брошури за болестта.
Пациентска организация „глаукома”
търся жена от 70 до 77 г.
от гр. Перник
0899/162664 - търся
запознанство с мъж от
София - 75-80 г.

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

19 ноември 2019, 23:12:04 ч. - последна четвърт.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности до същия
час на следващия ден.

времетО
в сряда се очакват превалявания, най-вече в
западната половина, ветровито време и температури между 10 и 15 градуса. в четвъртък
вятърът ще отслабне, но температурите ще
се задържат в същите граници – между 9 и 15
градуса. в петък облачността ще се разкъса
до слънчево време, като температурите ще
са между 6 и 16 градуса. в събота и неделя ще
има разкъсана облачност, като вторият ден
ще е ветровит, а температурите ще са между
8 и 12 градуса. в понеделник и вторник западният вятър ще се усили, стойностите на температурите ще се движат между 5 и 13 градуса.

БиОПрОгнОЗа
По-сериозни здравословни проблеми през периода могат да имат страдащи от хроничен и често
повтарящ бронхит. От полза при възпаление на
дихателните пътища ще бъде пиенето на чайове
от стръкове от мащерка, риган и жълт кантарион,
от цветове от лайка, черен бъз и липа, от листа
и подбел, слез и живовлек и др. в дните с повишена
слънчева активност е възможно да зачестят пристъпите от главоболие при хора с мигрена и при такива с по-лабилна нервна система. може да помогне втриването в слепоочията няколко пъти дневно на по 1-2 капки етерично масло от лавандула.
д-р иван сТОЯНОВ

магнитни бури -14, 15.XI.
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Измами с ремонт на покриви Засякоха 540 телефона Крими

Нов случай на измама с майстори на покриви бе засечена в Шуменско. Рекетьори опитали да изнудят собственика на ремонтираната от тях къща.
В търсене на изгодна оферта за
ремонт на покрив 39-годишният
мъж от Смядово се свързал с майстори от град Игнатиево.
Те започнали ремонта, за което
свидетелстват и съседите. Цената
за ремонта била уговорена и платена. Двама души обаче потърсили

собственика след това.
След като увеличили сумата над договорената, те го отвлекли
чрез принуда и го качили в колата си, с която заминали за Шумен.
Мъжът обаче успял да
сигнализира в полицията, а задържането им
се превърнало в сцена
като от екшън филм.
Накрая полицаите
причакали автомобила и спипали изнудвачите.
Двамата са задържани в полицейския арест. Водачът и спътникът му
- на 21 и 42 години, са криминално
проявени.

Обири, кражби тормозят
народа.
Има ли изход от тази несгода?
Ние сме с теб и самотен не си!
С „Пенсионери” се запаси!

Насилник се гаври с куче

Кадри с брутално насилие над беззащитно
куче буквално взривиха социалните мрежи
у нас. Заради видеото с безмилостните подмятания и удари на
кученцето беше
организирана
петиция с искане за налагането на максимална присъда на
мъжа, гаврил се
с животното.
В Районната
прокуратура в
Казанлък са постъпили 17 сигнала от
граждани и организации по повод разпространения видеоклип с
издевателството.
След издирване от

полицията задържаха насилника. Това е
32-годишният Ангелин
от Мъглиж.

След разпита в полицията Ангелин признал,
че той се е гаврил с животното.
След преглед от специалист беше устано-

вено, че кучето няма
физически травми, но
има подозрение, че то е
подменено и в клиниката е изпратено здраво куче. В
интернет
беше организирана и петиция с искане
за
максимално строга присъда за Ангелин.
А според повдигнатото обвинение мъжът може
да бъде наказан с 3 години лишаване от свобода и глоба до 5 хиляди лева.

в Софийския затвор хроника

Засякоха 540 телефона в Софийския затвор. Не всички обаче са били намерени
и иззети. Между 300 и
500 лева струва на за-

на при обиски там разследващи открили телефони, сим карти,
вафли, салами, медикаменти на Димитър
Желязков, по прякор

творник да получи мобилен телефон зад решетките, обясниха разследващи.
„Откривани са мобилни телефони от
надзорния състав както в кутии от натурални сокове, така и в
хляб. Вкарвани са и тъй
наречените „нанотелефони“, които на пръв
поглед изглеждат като
часовник или огърлица”, разказва Ангел Кънев, прокурор, който
контролира арестите в
София. Действително
няма как тези вещи да
влязат в килиите на задържаните без участие
на лица от надзорния
състав, допълва той.
Затворници твърдят, че тайници на надзиратели, които търгуват с телефони, има в
двора на Софийския
затвор.
Най-лесно за вкарване на нещо забранено се оказвало през
болницата на Софийския затвор. Неотдав-

Митьо Очите, както и
на Миню Стайков.
Има и други варианти. „На ареста на ул.
„Майор Векилски”, както и при затвора имаме една ограда, която
спокойно може да бъде преодолявана и е
преодолявана и с дронове”, допълва Кънев.
Загадка за затворническите власти и до
днес остава как преди година Владимир
Пелов се е сдобил с
пистолет, за да избяга
от Софийския затвор.
Престъпления обаче
се извършват и отвътре.
„Основният
проблем е, че измамници
продължават да правят опити да вършат
телефонни измами от
местата за лишаване от
свобода“ изрази мнение Ангел Кънев.
В Министерството
на правосъдието са
създали звено, което
ще бори вътрешната
корупция.

Обир за Пометени хора на Колко коли
секунди спирка във Варна се крадат

Зрелищен обир в магазин за бяла техника бе извършен в София.
На записите от охранителните камери се вижда как двама мъже с
качулки разбиват касата и отмъкват целия оборот - около 5000 лв.
През последните няколко месеца
това е поредният случай на разбиване на магазин в района.
Магазинът се намира на бул.
„Ботевградско шосе“ в София. Касата с парите е била под бюро. Нито СОТ, нито камерите са спрели
крадците. Обирът се е случил за
30 секунди.
„Крадците разбиват магазина с
щанга. Полицията дойде още същата вечер, снеха отпечатъци,
предоставили сме и видеозапис. В
района се разбиват магазини почти всеки ден“, разказа собственикът Стамен Атанасов.
Оборотът на магазина е останал
в касата по погрешка, бил е забравен. Собственикът не подозира никого, но споделя, че за 10 години
не му се е случвало подобно нещо.

Автомобил
помете
трима души на автобусна
спирка във Варна. Инцидентът е станал на спирка „Тракия“ на бул. „Владислав Варненчик“ сре-

тояние с политравми. Останалите са освободени.
Шофьорът е на 21 години. Правоспособен е.
Тестван е за алкохол и
наркотици, като резул-

щу Районния съд в морската столица. Пострадалите са откарани в болница „Св. Анна“. Момиче на
14 години е в тежко със-

татите са отрицателни.
Той е загубил контрол
над управлението на колата, вероятно е заспал
след нощна смяна.

в България

В България се крадат по 45 автомобила на 100 000 души. Това показва последната статистика на Евростат за периода от 2015 до 2017
година. По този показател страната ни се намира на опашката в ЕС.
Най-малко автокражби има в
Дания – едва 4 на 100 000 души.
Преди нея е съседката ни Румъния – с 15 кражби, Хърватия – 20,
и Словакия и Естония - по 31.
Усреднено от 2015 до 2017 г.
най-много коли са откраднати в
Люксембург (328 кражби на автомобили на 100 000 души), следват
Гърция (269), Италия (257), Швеция (256), Франция, (247), Чехия
(238). Полицията в ЕС е регистрирала 697 000 автомобилни кражби средно на година през периода 2015-2017 г.
Между 2008 и 2017 г. има спад в
повечето страни членки на ЕС, показват още данните на Евростат.

Дете падна
от каруца
Десетгодишно дете падна от каруца
в Луковит. Каруцата
се е движила по ул.
„Св. св. Кирил и Методий“. То е откарано в плевенска болница в тежко състояние.
пребиха мъж
Четирима
души
пребиха мъж след катастрофа на главния
път София-Варна край
местността Фисека.
Пострадалият е освидетелстван, получил
е лека телесна повреда, биячите са задържани.
Трима
пострадаха
при пожар
Трима души са пострадали при пожар
в общежитие за социално слаби в Димитровград. Всички 23ма обитатели са били
евакуирани навреме,
а животът на ранените е вън от опасност.
Огънят тръгнал от една от стаите. По първоначални данни причините за пожара са отоплителен уред или незагасена цигара. По
сградата са нанесени
сериозни материални
щети.
Заплахи към
персонал на
детска градина
Млад мъж от седмици качва в социалните мрежи видеопослания с откровени закани за насилие върху част от служителите на детската градина
в гоцеделчевското село Лъжница. Хората са
много притеснени, защото според тях агресията на младия мъж
може да застигне и
децата им.В клиповете недвусмислено говори за смърт, кръв и
убийства. Мъжът е задържан.
Откриха труп
Труп на мъж на видима възраст около 30
години е открит непосредствено преди пътен възел „Рибарско
селище“. Районът е
бил отцепен от полицейски служители, като е извършен щателен оглед. Тялото на
мъжа, чиято самоличност е в процес на изясняване, е откарано за
аутопсия в отделение
„Съдебна медицина“
към УМБАЛ - Бургас.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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- Дами и господа съобщава стюардесата, - летим на височина 10 000 метра. Температурата навън е минус 20 градуса. Намираме се над океана, на
300 километра от найблизката суша. Капитанът на самолета ви пожелава приятен полет
и пита дали на някого
от вас случайно не му
се намират 25 тона керосин?

Лети си пътнически самолет и по някое време се обръща
с главата надолу. Стюардесата съобщава по
уредбата:
- Уважаеми пътници,
без паника! Пилотът
просто си слага капки
в носа, като ги сложи,
пак ще полетим в нормално положение.

Излита пътнически
самолет. Пилотът пита
щурмана:
- Какъв е вятърът?
Онзи отваря страничното прозорче, подава си главата и казва:
- А-а-а-а-а-а... Насрещен!

Полицай спира шофьор за проверка:
– Употребили сте алкохол!
– Не съм!
– Очите ви са зачервени!
– Ако ще се обиждаме, на вас пък са ви
клепнали ушите!

Автомонтьор към
собственика на повреден автомобил:
- Резервните части,
които ми дадохте, не
стават за вашия автомобил....
- Напълно е възможно, на кръстовището
все пак се ударихме
три коли.

- Пил ли сте?
- Не!

Вицове

- Дрегерът показва
над 2 промила.
- Повреден е, ето ви
200 лева за ремонт!

На пистата самолет
се готви за излитане.
Първият пилот се обръща към втория и го пита:
- Бе, ти взе ли картите ?
- Е, как!
Две тестета
– чисто нови!
- Не, бе,
н а в и г а ц ионните карти взе ли, те
питам?!
- Е, тях ги
забравих...
- И сега
к’во, пак ли
ще летим
по поп купа?

Шофьор
на
такси
почуква на
вратата на
своя възрастна съседка
и с виновен глас казва:
- Страшно съм огорчен, госпожо, но токущо на завоя, без да искам, прегазих котката
ви. Разбира се, готов
съм да направя всичко...
- Добре - казва старицата, - свийте се на кълбо до печката и започнете да мъркате...

Две стюардеси изпуснали служебния бус
и за да не закъснеят, излезли на шосето да пътуват на стоп. Дълго махали, но никой не спирал. Най-накрая спрял
един мъж, показал си
главата през прозореца и извикал:
- Еййй, откога и на вас
ви сложиха униформи,
бе?

Франция, Париж. Една жена спира с колата
си на червен светофар.
Светва жълт, зелен, пак
червен - колата не помръдва. Приближава се
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полицай и я пита:
– Може би мадам
предпочита някакъв
друг цвят?

- Здравейте, аз
съм вашето такси, тук
съм, идвайте!
- Не съм поръчвала такси!
- Времената са тежки, сами си търсим
клиенти!

Кара си един по
магистралата и настига четирима, които носят едно трабантче на ръце.
- Какво правите, що
така? - попитал той.
- Ми, бързаме...

Катаджия спира
доста неориентиран
шофьор:
- Добър вечер, господине! Документите
за провеpка!
- Лелееее, брат...
Къде съм аз?
- Господине, документите ви, моля!
- Шшшш... Брат... Къде
съм, бре?
- Господине, знаете
ли какъв съм аз?
- Оххх, брат... К‘во става тук? Аз не знам къ-

С тази шапка изглеждам
по-възрастна.

– Никога вече няма да пътувам с вашата
авиокомпания! Отвратително обслужване!
– Защо, от какво не
сте доволен?
– Помолих стюардесата да ме премести на
друго място, защото на
седалката до мен имаше разплакано дете.
И тая безочлива жена ми
отговор и ,
че

де съм, ти не знаеш какъв си?

Катаджия
спира
перничанин:
- Книжка имаш ли?
- Имам!
- Технически преглед
минала ли е
колата?
- Да!
- А защо
си без колан?
- Ееее,
стига де,
кой носи
колан върху анцуг?!

Полицай спира
жена шофьор
за
превишена
скорост.
– Когато
видях да завивате насам, си казах:
“Най-малко шейсет”!
Жената отвръща кокетно:
– О, да, разбирам…

В автофорум:
– Някой знае ли колко
често се сменя маслото?
– Аз имам приятел,
който го сменя на 6 месеца.
– Той какво има?
– Павилион за пърже-

Купих си автомобил Tesla Model X,
от тези, които сами се
управляват.
- И къде
е?
- Де да я
знам...

Какво
караш?
Хибридна кола.
- В какъв
смисъл?
- Понякога я карам, понякога я бутам....

С л е д
светофара завивам надясно и спирам. Един мъж спира
зад мен и ми вика:
– Госпожо, подавате
ляв мигач, а завивате
надясно?!
– Какво си се развикал, бе? Трябва ли пък

на риба на автогарата..
- Колата ти е доста
стара!
- Наистина. Вчера на
кръстовището подадох

всички да знаят къде
отивам, а?

- Не бях пиян - оправдава се шофьор в съ-

тов
а
противоречало
на политиката на
авиокомпанията – било
забранено, ако детето е
мое!


ръка през прозореца, за
да покажа, че ще завия
наляво, и някой ми пусна милостиня в шепата...

Пътен полицай спира кола за проверка.
- Голям карък си,
старши...
- Защо?
- Аз веднъж да съм
трезвен в колата и ти
да ме спреш!
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да. - Бях само малко
пийнал.
- А-а-а, това е друго
нещо значи - казал съдията. - Тогава ви осъждам не на тридесет
дни, а само на един месец затвор.

Полицаят:
- Вие какво! Не видяхте ли знака? Тук може
да се кара само в едната посока!
- Че аз да не карам
в двете!?

Жена в лондонско такси
към шофьора:
- Към Ватерло!
- Гарата
ли?
- Ми то за
битката съм
малко позакъсняла...

Шофьор минава на червено и
моментално е спрян
от катаджия.
– Книжката, ако обичате.
– Нямам – взеха ми я
за шофиране в нетрезво състояние.
– Талонът на колата?
– Вижте, колата не
е моя, а собственикът,
който ми я зае, не ми
даде талона.
– Кой е собственик?
– Не го познавам, но
трупът му е в багажника…
Катаджията, уплашен, веднага вика
подкрепления, които
обграждат спряната
кола, както по филмите. Шефът на полицията се приближава.
Шофьорът му подава
документите, всичко
е наред.
– Но колегата каза,
че има и труп в багажника!
– Е, той ще ви каже,
че и на червено съм
минал!

- Госпожо, пиша ви
акт 50 лв. за оскърбяване на служител на
КАТ!
- Пиши за 150, че
още не съм свършила...

Мъж и свещеник
седят един до друг в
самолет. При тях идва млада стюардеса.
Мъжът си поръчва
уиски с лед.
- И на вас ли? - пита тя свещеника.
- Не! - възкликва
той. - Предпочитам
да извърша прелюбодеяние, отколкото
да вкуся алкохол!
Мъжът смутено
подава чашата си обратно на стюардесата:
- Извинете, не знаех, че мога да избирам...
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Нека не говорим за слонове!

Затруднение
Животът ли се бе закучил,
при мен ли взе да не спори –
не зная. Но така се случи:
закъсах страшно. За пари.

Прощавайте за тая тема.
Добрува моето гнездо.
Но съгласете се: обземат
моментни кризи всеки дом
и, случва се, почти откачаш,
тя – нуждата, расте, расте...
а дребна сума водни знаци
решава твоя екзистенц.
Назаем? Взел си вече бол ти.
Заплата? На червено. Как?
А не върви, така де, с колта
да гониш пощенския влак...
Е, има там една възможност...
компромисът не е голям...
а плащат тутакси... и сносно...
Но не. Изключено е там!
Отмина то, каквото беше.
Надвих над харча си. Но днес
все търся в заем друго нещо.
Закърших го. За дребна чест.
Виктор Самуилов

Тази история е колкото идиотска, толкова тъжна и поучителна.
Впрочем съдете сами.
Български
град.
Сравнително голям.
Бивш окръжен, а сега
областен център.
Един ден в града
пристига бизнесмен.
Не че няма местни бизнесмени, но този е столичен – по-възпитан, с
по-фини маниери.
Бизнесменът наема офис и обявява, че
фирмата му (с преобладаващо чуждестранно участие) набира работници за Индия.
- Колко ще се плаща? – веднага проявяват интерес десетина
кандидат-индийци.
- Хиляда долара! –
отвръща бизнесменът.
И уточнява: - Седмично!
- Уха! – блесват очите на кандидат-индийците. – А какво ще се
работи?
- Ще се пасат слонове! – отвръща столичанинът и в потвърждение на думите си показва фирмени бланки, на
които от ясно по-ясно
е написано: „Елифънт
корпорейшън”.
- Ами не е ли опасно? – плахо любопитства един от десетката.
Бизнесменът отговаря, че не, не е опасно
и кани групата в офиса си. А в офиса веднага се вижда, че фирмата е солидна. Няма тука шест-пет! Компютър,
секретарка, на стената

Календарът

– карта на Индийския
океан и голяма цветна
снимка на слон. И още
– индийски цигари, индийско уиски и множество екземпляри от брошурата „Слонът – характер и навици”.
- Това е учебник! –
обяснява бизнесменът. – Описани са найх а р а к т е р н ите навици на
слона и
найне-

обходимите
команди, които се използват при общуване човек-слон…
Бъдещите слонопастири си тръгват с по една брошурка под мишница и със свито сърце
– все пак слон е това, мама му стара, едър добитък! Вкъщи обаче прочитат брошурата и установяват, че работата е бая
проста! Слонът не обичал да го дърпаш за хобота, не обичал миризмата на чесън и много
Анатолий СТАНКУЛОВ

Години, години
И нищо ново в политиката,
сякаш нещата се повтарят …
Някои забравили мотиката,
чрез властта си път проправят.
В живота ни всичко е преходно,
политици, живот - кръговрат.
Народът живее недоходно,
а те правят и пари, и врат !
Иван Вунчев

Самопризнания
махам за автостоп.
 Като всеки безработен чакам да ме поканят на работен обяд.
 Искам, преди да
хвърля топа, поне
веднъж да гръмна.
 Когато ме набутват между шамарите,
не желая да ме изкарват на бис.
 Не се мъчете да
получите положите-

На
другия ден бизнесменът и секретарката
му проклинат цяла Индия и всички слонове по
света!
- Не, господа! Толкова
молби не можем да приемем! – кърши ръце бизнесменът.
- Как не можете?! – негодуват господата. – Защо да не можете?! В Индия слоновете гинат без
пастири, а той не можел!
След ожесточен спор
бизнесменът се предава. Следва подаване на

молби, записване на
паспортни данни и
внасяне по триста долара от всеки. Впрочем приемат се също така левове и евро според доларовия
фиксинг за деня. Има
въпрос – за какво се
внасят тези триста долара? Има и отговор
– за индийска виза,
за ваксини и за тридневно обучение в
щата Пенджаб. Самолетните билети ще се
плащат отделно.
Трябва ли да уточняваме, че след седмица бизнесменът изчезва от града заедно със секретарката
си, а в офиса на „Елефънт корпорейшън”
остава само картата
на Индийския океан.
И стотици хора в града се сдобиват с прякор Слона. Иван Слона, Марин Слона, Мехмед Слона и така нататък.
Точка. Край. Това
е историята – тъжна,
поучителна и идиотска.
Вероятно някой ще
каже: „Е, може ли да
сме толкова загубени
хора, бе?!”
„Не! – ще кажем пък
ние. – Не сме толкова
загубени! Просто такава е природата на
лъжата! Най-наглата
лъжа най-лесно хваща вяра! Вижте как
действат политиците
и да не говорим повече за слонове!”
Димитър
БЕЖАНСКИ

Безспирно си летят годините
с познати хора, случки, схеми.
Отмина времето на сините,
че правеха се на бохеми !

Щом наближи краят на годината и настана време да довършим работата си, всеки от
нас се оживи. Намалихме кафетата и цигарите, празните приказки и закачките. Няма как,
работата трябва да се свърши.
Старият колега бай Пешо домъкна отнякъде голям календар, тъй че всички да виждаме
с колко дни разполагаме и да си правим сметката. После колегата делово отсече
- Гледайте календара, господа и дами, и си
опичайте акъла! Работата си е работа, но не
забравяйте… да не пропуснем някой празник, че по-голям грях едва ли има от това!...
Атанас ЖЕЛЯЗОВ
 Знанието е било
сила. Точно там ми е
слабото място.
 И аз не викам никого на помощ, когато
парата ме бие.
 Вече не храня никакви илюзии. Те се
преместиха в по-добре заредена кухня.
 Ако прескоча границата на бедността,
може да поставя световен рекорд.
 И когато съм на
кръстопът, не стоя
със скръстени ръце –

мразел да му подсвиркваш с уста. Толкова!
Виж, командите са малко по-засукани, но и те
се научават. „Джахмапутра” например означава „стани”, „сахрасура” е
„стой”, „каважухра” е „напред” и още няколко такива. Обяснено е също,
че слонът, за разлика от
коня и магарето, не се
подковава, но пък
се въргаля в калта
подобно на биволите. Малките
слончета пък били палави като
козлета,
но викнеш
ли им,
разбирали от
дума.

лен пример от мен –
нищо няма да получите.
 Съвестта ми спря
да говори, обаче стана по-лошо – започна
да пише мемоари.
 Когато животът
минава с бясна скорост, отдръпвам се, за
да не ме прегази.
 Откакто разбраха,
че съм намерил себе

си, всеки ме търси за
някаква услуга.
 Гледам да изпреварвам ближния дори когато той е пред
пропаст.
 Срещу моя заразителен смях никой
не може да бъде имунизиран.
 Мислите идват и
заминават, а главата
ми не помръдва от
мястото си.
Турхан РАСИЕВ,
Варна

Слави БОРИСОВ

Не са кариатиди! Старите крепят къщата от разруха
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