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СТОТИНКИ

СТРАНИЦИ

Преизчисляване
на пенсиите

Çà âàøåòî

на стр. 2

инфлацията
се върна

на стр. 3

Първооткривател
на българското
чудо на стр. 13
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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Театърът се нуждае от
българска драматургия
гостува
актьорът
светослав
Пеев

Най-бедните пенсионери - общо 1,29
милиона, отново ще получат коледен бонус. За целта правителството ще отдели
повече от 51 млн. лв. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и
ще се изплаща на онези, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2018 г. е в размер до 348
лв. включително, т.е. до размера на линията на бедност за 2019 г.

Õðèñòèÿíñêîòî ñåìåéñòâî

Празникът Въведение Богородично
- 21 ноември - по
стара християнска
традиция е отреден
в България като ден
на християнското семейство.
Този факт насочва
вниманието ни към
семейството като извор на любов, мир и
творчество.

- г-н Пеев, неизлечима болест ли е любовта към театъра?
- Някога беше, но
сега театърът липсва в ежедневието на
доста българи. Никога не съм мислил, че
мога без театъра.

на стр. 6

на стр. 22

на гости във враца

Веселба напук
на бедността

решихме този път да действаме
чрез изненада. Предварителната организация на всяко посещение гарантира успеха на „рейда”. общинските
отговорници за социалната дейност,
кметовете, ръководствата на клубовете понякога седмици предварително получават от редакцията темата
на срещата.
на стр. 27

раЗмисли на главния редактОр

Óëèöàòà

музикалният поздрав от ръководителката
на певческата група Павлина георгиева

Студеното време е надеждата на кабинета. Задуха ли севернякът, западат ли снежинки, протестиращите ще останат в домовете си. Така ще
се решат проблемите на управниците. Предупреждаваме ги, че успокоението ще е, докато
дойдат сметките за отопление, ток, вода и обща
издръжка. Причината е нескопосаната финансова схема, разчитаща единствено на повишаване
цените, данъците и таксите за пълнене на хазната. Половината от стойността на енергоресурсите се формира от акциз.
на стр. 4

Търпението
на народа
ПРИМЕРЪТ
НА
МАЙКИТЕ
валери симеонов подаде оставка! Победата на
се изчерпва
майките на деца в неравностойно положение е поПОЗиЦия

казателна. Първо, управниците се страхуват от
Улицата, гузни са. Защото не изпълняват предизборните си обещания, богатеят на гърба на народа и постоянно лъжат за стабилност и икономически просперитет… второ, стотина ощетени
от съдбата жени с несломим дух дадоха пример
на гражданството и на нас, пенсионерите, как се
воюва за постигането на благородна цел. ако има
социална група, унизявана и ограбвана от прехода, докарана до незаслужена мизерия, това са над
двата милиона отчаяни човешки същества, оцеляващи в многострадалната ни родина с магия.
Причината за нашите беди сме самите ние –
пречупени, пасивни, нежелаещи сякаш да защитим
правата си. на 16-и този месец социалистите внесоха 30 хил. подписа за преизчисляване на пенсиите, настоявайки преди приемането на бюджета
за 2019 г. това да се случи. резултатът ще е подобен на онзи на закона за възрастните хора – никакъв. докато седим на топло в домовете, ще е така! надеждата е примерът на майките да събуди
водачите на разните съюзи, движения и клубове и
те да разберат, че без масови митинги и протести, без борба няма победа…
„П“

Масови протести срещу
високите цени на горивата,
„Гражданска отговорност” и
данъците на автомобилите се
организират в цялата страна.

на стр. 13

Дълголетници

Æиâотúт
ïроäúлæаâа

В двора на къщата с богата градина, насадена с всякакви зеленчуци, ме посреща Деля, дъщерята на 99-годишният
атанас атанасов.

Кампания 2019

Какво ïечелÿт годишните аáонати
 Плащат 50 бр., получават безплатно коледноновогодишен „Пенсионери – за вашето здраве“ с
православен календар.
 имат право на две
безплатни съобщения
или обяви за радостни и тъжни събития, с
което спестяват 20 лв.
 Ползват безплатна
юридическа и пенсионна
консултация.

 При евентуално вдигане на цената на вестника
не плащат разликата.
 участват в томбола
за цветен многолистов стенен календар.
 участват в томбола за
уникални продукти за здравето - масажен гел с черен
оман, предоставен от „Бионат“, и хранителна добавка
гинковин, предоставена от
„Брандекс“.
на стр. 5

на стр. 5
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Преизчисляване
Отговорност за нанесени щети на пенсиите
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Редовният ни читател и абонат Христо
Денчев от Плевен пита: „Като домоуправител наех фирма да поправи покрива на блока. Дойдоха майстори и
започнаха работа. Разкъртиха покрива и при
летните дъждове наводниха апартаментите.
Поискахме фирмата да
ни заплати нанесените
щети, но те отказаха, като ни отговориха:
”Знаете кои майстори
работиха по покрива и
направиха белята. Търсете ги тях.” Въпросът
ни е срещу майсторите
ли да заведем дело или
срещу фирмата?”
Случаят, за който съобщава г-н Денчев, е
често срещан. Недобросъвестни фирми в процеса на работа допускат наети от тях работници да нанасят вреди
на имуществото на поръчителя на услугата и
се срещат във всички
сфери на живота.
Отговора на този въ-

прос намираме в Закона за задълженията
и договорите. В чл. 49
се казва: ”Този, който е
възложил на друго лице
някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по
повод изпълнението на
тази работа.”
Това означава, че
фирмата или лицето, което е наело работниците да извършат ремонта, в процеса на който те са нанесли щети
на сградата поради неумение, недобросъвестност, ниска квалификация, носи отговорност
за уврежданията.
В този смисъл вие би
следвало да потърсите
отговорност на фирмата, чиито работници са
ви причинили щетите.
Ако фирмата откаже да
ви обезщети, ако не успеете да се споразумеете за размера на обезщетението или за начина на отстраняването на
щетите, то тогава следва да заведете граждан-

ско дело. Делото се завежда пред съответния
районен съд. Тежестта
на доказване е за вас.
Вие следва да докажете, че има причинноследствена връзка с нанесените щети, лицата,
които са ги нанесли, и
че тези лица са наети
от фирмата, с която сте
се договаряли.
Това може да стане
със свидетели.
Също така ваше задължение ще бъде да
поискате вещи лица, които да оценят щетите и
да посочат евентуалния
начин за отстраняването им.
За да протече делото
бързо, трябва да бъде
подготвено от компететно лице. В този смисъл ви насочвам да потърсите правна помощ
от адвокат, който да изготви съответните документи за завеждането на иска, както и да
ви помогне в събиране
на доказателствата по
случая.

ДПС сериозно обсъжда идеята преизчисляването на пенсиите вместо от 1 юли да бъде от 1
април. Така ще може всички пенсионери да получат пари, които
да покрият увеличените цени на
енергоносителите от началото
на тази година. Това каза председателят на социалната комисия Хасан Адемов /ДПС/.
Според него важната тема е
дали в социалния пакет, който предвижда правителството,
ще има мерки за подпомагане
на пенсионерите. Само промяната в наредбата за енергийно
подпомагане няма
да реши всички проблеми, свързани с очаквания ценови шок
от по-скъпите енергоносители, посочи
председателят на социалната комисия. На
среща при премиера
със синдикатите бяха
постигнати договорености за тавана на пенсиите и по-висок - с
400 лв., максимален осигурителен доход (от 2600 лв. сега на
3000 лв. догодина).
Адемов обаче не е съгласен
да се предлагат решения без
участието на работодателите и
най-вече на социалния министър. Това е пренебрежение към
усилията на институцията МТСП,
смята председателят на социалната комисия. Процедурите в
България не предполагат такива
срещи, макар и в кабинета на министър-председателя, в тях да не
участва основният играч в тази история, наречен министър
на труда и социалната политика, разясни той.
Според него въпросът с тавана на пенсиите не трябва
да се изнася пред скоби, преди да са ясни другите параметри, преди да е ясно по какъв

начин ще се преизчисляват
пенсиите за следващата година (ако има разлика от записаното досега).
На тези, които са си отложили
пенсионирането на база законови текстове, казваме, че политически аргументи надделяват над
експертните, коментира Хасан
Адемов. По думите му аргументите, че преди 1997 г. не е имало регистър на осигурените лица, формулата е била в един или
друг вид и тя трябва да се промени, са били релевантни и към
2015 г. Сега какво се оказва, че
тези, които са се
осигурявали върху реални доходи
на база на действащо законодателство, ще бъдат излъгани, обобщи той. Идеята
за увеличаване на
максималния осигурителен доход съществува от
10 години, не разбирам защо не
се повдига въпросът за отпадането му изобщо, ако искат хората да се осигуряват върху реалните си доходи, отговори на въпрос председателят на социалната комисия. И уточни, че ДПС
ще обсъди и този въпрос, но на
този етап в партията нямат позиция.
Ние по принцип подкрепяме
идеята да има предвидимост
в данъчно-осигурителното законодателство. Когато искаш
да променяш данъци и осигуровки - заявяваш го в предизборна кампания, излизаш с тази програма, търсиш доверието
на гражданите и я реализираш,
посочи Адемов. В противен случай по всяко време да се търсят
промени в данъчно-осигурителната система за мен е несериозно, допълни той.

Тайната кутия Новите пенсионери намаляват

Мъж и жена живели сплотено
цели 62 години. Те имали 3 деца,
радвали се и на внуци. Животът им
минал в хармония и разбирателство. Нямали тайни един от друг
освен една дреболия. Жената имала вехта кутия от обувки, която

държала в гардероба си. Тя изрично помолила своя съпруг никога
да не я отваря, за да запазят щастието в брака си. Той уважил това нейно желание въпреки любопитството си. Настанал ден, когато жената се разболяла и докторите й казали, че й остава съвсем
малко живот.

Бабата казала на натъжения си
съпруг, че сега е моментът да му
покаже съдържанието на мистичната кутия. Мъжът я донесъл и когато я отворил, останал изумен - в
кутията имало 95 000 долара и две
парцалени кукли!
- Какво е
това?! - възкликнал дядото.
Това
е ключът
към нашия
щастлив
живот - казала с усмивка любимата му.
- Когато се
женехме,
баба
ми
ми заръча
всеки път,
когато ме
ядосаш, да си замълча и да ушия
по една парцалена кукла!
Дядото едва сдържал сълзите си
– куклите били само две!
- А откъде са парите? - попитал
изуменият старец.
- Това са парите, които спечелих,
когато продадох останалите кукли
- забила го бабата.

46 461 души са излезли в пенсия през първите шест месеца на 2018 г.,
като средно вземат около 357 лв. Те обаче са с
3933 по-малко спрямо същия период на 2017 г. За
цялата минала година новите пенсионери са били
малко над 53 хил.
Основната причина за
по-малкия брой новоотпуснати пенсии е ръстът
на изискуемите възраст
и осигурителен стаж. За
да се пенсионират, мъжете трябва да имат навършени 64 г. и 1 месец при
натрупан 38 г. и 6 месеца
трудов стаж. Жените тряб-

ва да работят до 61 г. и 2
месеца и да имат 35 г. и 6
месеца трудов стаж.
Два пъти по-малко са
излезлите в пенсия военни, полицаи и служители
на ДАНС. През миналата
година спадът при тях е
72%, когато пенсионерите под пагон са били едва 1861. Причината е, че
през 2016 г. бяха въведени нови правила за служителите на силовите ведомства. Сега те трябва
да имат не само 27 г. осигурителен стаж, 18 г. от
които в системата, но и

да са навършили поне 53
г. Бумът на пенсионерите
под пагон бе през 2016 г.
Продължава
тенденцията все повече
хора да предпочитат
ранна, но намалена
пенсия
2612 българи са се възползвали от правото си на
ранно пенсиониране до 1
година преди да достигнат
възрастта. Условието е да
имат необходимия стаж.
Пенсията обаче им се намалява с 0,4% за всеки недостигащ месец стаж. Средно не са им достигали 10
месеца и половина. Средната възраст на пенсионираните през 2017 г. е била
57 г. и 7 месеца. Според Кодекса на труда, ако човек
е работил в последните 10
години преди пенсиониране при един и същ работодател, има право на шест
брутни заплати при спиране на работа. Ако служителят е във фирмата по-малко
от десет години, има право
на две брутни заплати.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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оследният месец
постави нов неколкогодишен рекорд
на инфлацията в България. През септември общият ръст на ценовото
равнище достигна 3,6%
спрямо година по-рано,
което е най-високата
отчетена стойност на инфлацията от март 2013 г.
досега, т. е. за пет години
и половина. Този ръст на
цените със сигурност не
е непознат в новата българска история, но след
близо три години на дефлация (2013-2015 г.) и
минимален ръст на цените след това, и потребители, и бизнес бяха отвикнали от такива темпове
на покачване на цените.
Основната причина за
инфлацията е "вносна"
- международните цени
на петрола. Освен върху
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проблеми

Инфлацията се върна
местните цени на бензина и други горива на петролна основа, цените на
петрола влияят и на вътрешните цени на природния газ, в чиято формула
влизат. Цените на природния газ вече бяха вдигнати на два пъти последните месеци - един път през
юли с 10% и втори път от
октомври с 14%. Природният газ от своя страна се
"просмуква" в цените на
топлата вода и парното за
потребителите на топлофикациите.
Извън горивата, лошата реколта на пшеницата
тази есен и повишените
цени на брашното и хлебните изделия също изиграха своята роля за напомпване на инфлацията.

Инфлацията, дори и в
рамките на няколко процента, е изключително
вредно явление във всяка
икономика, тъй като "изяжда" от разполагаемия
доход на хората, прави
планирането на бизнеса
по-трудно, увеличава разходите за производство и

"Рекордüори" ïо ïродължителност на живота
Своеобразни "рекордьори" по
най-ниска продължителност на живота в ЕС са българските региони
Северозападен (73,3 години), Югозападен (74,4 години) и Северен
Централен (74,4 години), показва
европейската статистика. Според
анализа средната продължителност на
живота в ЕС е била 81 години.
В национален мащаб средната продължителност на живота у нас през
2016 г. е била 74,9 години, което отново ни поставя в дъното по продължителност на живота в ЕС.
Според данни на НСИ най-висок
процент застаряващо население на

възраст над 65 години е регистриран
в областите Видин (29 на сто), Габрово (28 на сто), Кюстендил и Ловеч по 26 на сто.
Най-нисък е бил делът на възрастното население в София-столица - 17 процента, и в област Варна - 18 процента.
Данните на националната статистика показват и значителни деформации
във възрастовата структура на населението у нас за 25-годишен период.
През 1990 г. населението под трудос-

пособна възраст е съставлявало 22
процента от всички български граждани, населението в трудоспособна възраст е било 55 процента, а над трудоспособна възраст са били 23 процента
от българите.
Само след четвърт век, през 2016 г.,
структурата на населението се е променила както следва: под трудоспособна
възраст - 15 процента, в трудоспособна
възраст - 60 процента, и над трудоспособна възраст - 25 процента. Тоест увеличава се броят на българите в пенсионна възраст, но намалява процентът
на новородените, като броят на хората, които с труда си биха могли да изкарват блага за нацията, остава почти
един и същ.
Според анализа на Евростат регионите в ЕС с най-висока продължителност на живота са главно в Испания
и Италия, докато по-голямата част от
регионите с относително ниска продължителност на живота са предимно
в източните региони на ЕС.
Със средна продължителност на живота от 74,9 години, страната ни е с
най-нисък показател и сред съседните
балкански страни по средна продължителност на живота: Гърция - 81,5 години, Румъния - 75,3 години, Сърбия 75,7 години, Турция - 78,1 години, Албания - 78,5 години и др.
Няма държава в ЕС, в която мъжете
да живеят средно по-дълго от жените,
като разликата в повечето случаи е от
порядъка на 3-5 години в полза на жените, отчита европейската статистика.

свива потреблението. Разбира се, колкото по-бързо растат цените, толкова
вредата е по-голяма.
Средните пенсии бяха вдигнати с 3,8% от
юли, т. е. инфлацията
реално ще "изяде" това увеличение, но поне пенсионерите няма

0,1% îò áúëãàðèòå ñ
áîãàòñòâî íàä 1 ìëí. äîëàðà
0,1% от българите притежават богатство от
над 1 милион долара, а 3% имат над 100 000 долара. Това показва доклад за световното богатство 2018 г. на швейцарската банка Credit Suisse.
При население от 7,1 млн. това означава, че милионерите са малко над 7000 души.

49,9% от българите разполагат с между 10 хил.
и 100 хил. долара, а 47% - под 10 хил.
Според банката общото богатство на България е 138 млрд. долара.
Така на всеки възрастен у нас се падат по 23
984 долара.
За сравнение през 2000 г. сумата на човек е
била 3965 долара.
В Румъния през 2018 г. индивидуалното богатство е 20 321, в Унгария - 37 594, в Сърбия - 10
743, а в Украйна - само 1563 долара.
То се изчиcлявa, като от сбора на финaнcoвите и peaлнитe aктиви (ocнoвнo жилищa) на дoмaкинcтвaтa се извадят дългoветe. Например в България финансовите активи са 13 687 долара, реалните - 13 504, а дългът - 3207.
Румъния изпреварва България и Унгария по
общо богатство - северната ни съседка притежава 317 млрд. долара, докато в Унгария то е 294
млрд. долара.

Без смяна на времето
Отново преместихме
стрелките на часовниците с един час назад. Може
би за последен път, след
като мнозинството от европейските граждани се
обявиха за отмяна на тази
практика и Европейската
комисия предложи до април 2019 г. всяка държава от ЕС да избере да въведе само едно постоянно часово време - лятно
или зимно.
От над 17 000 гласували в онлайн проучването на Министерството на
енергетиката 96% под-

крепят идеята да се
премахне сезонната смяна на
времето. От
тях 51% искат постоянно да е лятното часово
време, а 38%
- зимното.
Сметките
на бизнеса са
категорични губим много повече, отколкото печелим при изкуственото въртене на стрелките.
От строителния бранш

пресмятат, че
през зимата часовете за
работа са
с една
трета помалко.
Затова
настояват за
лятно време през цялата година. Най-големи ползи от лятното време очакват в туризма. В

да загубят от реалния
си доход. За следващата година се готви 10%
увеличение на заплатите в целия държавен сектор от януари и 5,7% индексация на пенсиите от
юли, така че тези две големи групи от населението ще бъдат "компенсирани" за инфлацията.
От другите бюджетно
зависими групи, некомпенсирани за инфлацията, биха били получателите на социални помощи и
обезщетения, за които в
момента не се предвижда увеличение. В реалния
сектор пък ще пострадат
тези, чиито заплати не се
индексират с инфлацията,
нито се покачват по други
причини.

сектора всеки светъл час
носи милиони приходи. А
всяко изкуствено въртене на стрелките води до
хаос при организирани
пътувания, трансфери и
транспортни връзки. От
това туризмът губи.
Промяна в организацията ще е нужна и за бизнеса, който работи с партньори в други часови зони. Час назад веднага се
усеща и в земеделието.
По-дългата нощ носи
и повече приходи за такситата, защото по тъмно
поръчките се увеличават

с пъти. За обществения
превоз обаче шофьорите не виждат разлика.
Първите два дни след
промяната рискът от
сърдечен удар се увеличава с 10%, случаите
на инсулт - с 8%, а на инфаркт - със 75%. От безсъние страдат 40-45%
от европейците, включително и българите,
за което основно винят
лятното часово време.
Адаптацията отнема поне две седмици, а за да
влезем по-бързо в час,
съветът е всеки ден да
връщаме часовника с 1020 минути назад преди
промяната да настъпи.

3
КРАТКИ
ВЕСТИ
Непосилна цена
на „Гражданска
отговорност“

Намирам за спекулация това, което застрахователите навсякъде тръбят в медиите, а именно, че
трябва да избираме
или рязко да се вдигне цената на "Гражданската отговорност", или рязко да
се намалят обезщетенията за починали
на пътя, заяви адвокатът Деян Николов.
Ставаме все
по-грамотни
финансово

Грешните решения, които вземат хората по отношение на
парите си, са тегленето на бърз кредит за
мобилен телефон, за
почивка, за вещи, които се обезценяват,
да не си записваме
разходите, да не знаем какво се случва с
нашите пари.
Длъжник
към хазната

Когато длъжник
към хазната има повече от едно просрочено задължение, най-напред да
се погасява най-старото. Това предвижда промяна в Данъчно-осигурителния
и процесуален кодекс, която е предложена от финансовото министерство
за обществено обсъждане.

Á È Ñ Å ÐÈ

когато имаме нужда от
нещо, трябва някой да излезе и публично да го назове. кой ще го направи сега?
Бенковски ли? или може би
левски? Щом се нуждаем от
нещо, трябва да излъчим човек, който да го заяви.
андрей ПаНТЕв
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Зрелищна
демонстрация на сила

В продължение на две седмици от 25 октомври
до 7 ноември НАТО проведе в Норвегия най-големите си маневри от края на Студената война.
Явно това бе начин да се напомни на Русия за
солидарността на съюзниците въпреки съмненията, които вся президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Около 50 000 войници, 10 000 автомобила, 65 кораба и 250 летателни апарата от 29-те страни на
алианса плюс Швеция и Финландия участваха в
маневрите „Единен тризъбец 2018”, които Русия
определи като зрелищна демонстрация на сила.
Според генералния секретар на НАТО норвежеца
Йенс Столтенберг целта била да обучат Атлантическия алианс да оказва помощ на свои членове
в случай на агресия, тъй като обстановката в областта на сигурността в Европа се била влошила
значително през последните години.
На специална пресконференция той заяви още,
че „Единен тризъбец” изпращал ясно послание на
страните - членки на алианса и на всеки потенциален противник, че НАТО не търси конфронтация, но ще бъде готов да защити всички съюзници срещу всички заплахи.
Макар че този „потенциален противник” не се
посочва официално, в умовете на всички е Русия,
която има 198-километрова граница с Норвегия в
Далечния север.
От посолството на Русия в Осло категорично заявиха, че виждат в „Единен тризъбец” антируско
учение. Москва от месеци изразява недоволство
от текущото засилване на западната военна мощ

в региона, и то в близост до границите на Русия.
САЩ и Великобритания решиха да ускорят разполагането на свои военни сили в Норвегия, за да
аклиматизират войските си за боеве при тежки
студове. Напрежението се засили допълнително,
когато Доналд Тръмп обяви изтеглянето на САЩ
от сключения през 1987 г. Договор за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег. Обвинявайки Русия в разработването на нова ракета 9М729/SSC-8, американският президент заплаши да увеличи ядрения арсенал на своята страна.
Макар че Доналд Тръмп прави противоречиви
изявления за своите ангажименти към НАТО, особено за чл. 5 и задължението за колективна отбрана, американската армия взе участие в „Единен тризъбец” с най-големия контингент, включващ над 14 000 войници и военноморска авиационна група. Ученията се проведоха на фона на
многобройните оплаквания на държавния глава на
САЩ, че по-голямата част от страните, влизащи в
НАТО, не влагат достатъчно средства в отбраната си. В същото време американският министър
на отбраната успокои съюзниците, като увери, че
ангажиментът на Вашингтон към алианса е „железен”. Като за първи път след края на студената
война американски самолетоносач „Хари Труман”
с ударна група и 6-хиляден екипаж навлезе в Арктическия кръг в рамките на учението.
Маневрите в централните и източните райони
на Норвегия и част от акваторията на Северния
атлантически океан и Балтийско море включваха
превземане на градове, амфибийни десанти, боеве във въздуха. А половината техника – бронирани машини, оръжия и гориво, беше извадена
от пещери в Норвегия. Едва ли подобен род учения помагат за стабилизиране на мира в Европа.
Още повече пък в годината, когато се отбелязваше един век от края на Първата световна война,
отнела живота на 15 милиона души.
Цветан илиЕв

Общество

Български

От стр. 1
Добавим ли и 20-процентното ДДС върху стоките, услугите и абсолютно всичко, необходимо за
съществуването на човека, подобно

БИРНИЧЕСТВО

се превръща в непоносима тежест. Сравненията с
други страни от Евросъюза са за наивници. Някъде литър гориво бил с
5-10% по-скъп, отколкото при нас. Да, но 4-5, че
и повече пъти доходите
са по-високи от нашите.
Причината е в съсипаната
икономика и разпродадените структуроопределящи отрасли на държавата.
Печеливши компании като „Нефтохим”, БТК, „Химко” – Враца, „Булгартабак”
и т.н. са или унищожени,
или частна собственост.
Още по-лошо е навлизането на чужденци с търговски вериги и електроразпределение, изнасящи
печалбите зад граница. Волен Сидеров ни проглуши
ушите за бандитската концесия на въгледобива. Влезе във властта и млъкна „в
името на стабилността”!
Тя съществува единствено в главите на управниците. Протестите доказват,
че дори и на онези, каращи колите си и са по-добре материално от двата
милиона бедстващи българи под социалния минимум, им писна. Улицата
заявява открито: „Така повече не може! Махайте се!”
Не само стотинките, с които се увеличиха литрите в
резервоарите на превозните средства, пробудиха
гнева. Просто последната капка прелива чашата.
Скандалите напрягат обществото, несправедливостите са ежедневие. Натрупва се негатив и чувство за несигурност. Предлаганият „щедър предизборен бюджет” за изборната 2019 г. е заблуда за лековерните. Защитават се лобистки интереси в парламента. Прокарват се закони, обслужващи застрахователи, вносители на коли,
адвокатски кантори, едри
капиталисти.
Уникална е заплахата на
Камарата на строителите,
че ако по искане на левицата се пристъпи към ревизия на прескъпите магистрали, ще блокират Народното събрание. Обидно им било от проявеното недоверие. Ако са сигурни в качеството на тоновете асфалт, платен от
джобовете ни, интересно
защо са против? Шири се
мнението, че точно от шосетата се краде най-много. Експерти твърдят, че заради рушветите, дадени на
чиновници, осигуряващи
обществени поръчки, често се прибягва до евтини
материали. Депутатът от
БСП Михайловски, лека му
пръст, преди години доказа, че вместо инертна скална маса за основа е ползван въглищен прах. Нещата се заметоха под килима.

Стигна се до Еврокомисията и тя обяви проблемния
участък за експериментален! Трагедията край Своге извади на показ хитрини
с недопустими съставки на
асфалта, водещи до лошо
сцепление и причиняващи
катастрофи. За капак от Вашингтон дойде поредният
доклад на Държавния департамент. Господата зад
океана ежегодно чрез ЦРУ
и посолства следят какво
се случва в

СВОБОДНИЯ СВЯТ

Така се помага на крупния бизнес да инвестира
само там, където обстановката е сигурна, няма
корупция и прочее безобразия. Убийствената
формулировка за многострадалната родина е, че
поголовно се краде от
енергетиката и мащабни-

пространство. И смекчаване на претенциите в съответния доклад на комисиите. Хиляди благодарности от Б. Борисов получи холандецът Цимерман
за отпадналите претенции
към нас във важния документ. Това, че не са проведени никакви реформи, че съдебната система
не е мръднала и на йота
в положителна посока, а
корупцията и престъпността продължават да се ширят, десните сили в Брюксел може да забравят, стига с нещо да им се помогне при владеенето на континента и оцеляването на
неолиберализма.
Републиканският главен обвинител в опита си да вдигне рейтинга на своето ведомство
допуска странни ходове.

Óëèöàòà
те строителства. А подкупите във високите етажи
на властта са обичайна
практика. Дали санирането са имали предвид американците или гордостта
на втория кабинет на Борисов, транспортните коридори от Изток на Запад,
не се уточнява. Но той притеснен припна до Щатите, а след него – и външната министърка Захариева, може би да обяснят,
че „морските вълнички”
по асфалта са измислица на опозицията. Предполагаме, че господарите
от Белия дом ще си затворят очите, ако купим изтребители „Ф-16”. Янките
проявяват търпимост към
свои близки приятели, от
които имат изгода. Щетите, нанасяни от лидери, определяни преди години от
самите тях за представители на подземния свят, щом
им служат в битката срещу
Русия и ограничават влиянието й в региона, са без
значение. Те могат да си
разиграват коня за сметка на народа безнаказано.
Важното е да има достатъчно удобни пътища, обграждащи великата славянска страна отвсякъде.
Магистралите задължително трябва да бъдат проверени, и то от външни, независими лаборатории. Не
е нормално в бедна страна
8 хил. души да са с годишен
доход от 7 млрд. лв. Милионерите за десетте Бойкови години са се увеличили 2,5 пъти - от 300 до
над 800 души. Как подобно
чудо се случва при многократно намалени инвестиции за същия период?
Прокуратурата напоследък е хиперактивна.
През пролетта предстоят
избори за евродепутати.
За да подкрепят нашенските народняци германския си колега, който при
победа на ЕНП ще смени
склонния към твърд алкохол Юнкер, явно им е обещано отпадането на мораториума за Шенгенското

Според повечето изследователи на общественото мнение прокуратурата
е на незавидно място по
доверие – с около 9 на сто
симпатии. Да искаш имунитета на Елена Йончева е връх на слугинажа и
доказателство за зависимост от ГЕРБ. Но явно не
така мислят приятели на
Борисов в Брюксел.
Смехотворно е да
действаш по сигнал, подаден от хасковския депутат Делян Добрев, поизвестен като причината
за „Кум гейт”, автора на
бестселъра „Шайка” Антон Тодоров, определил
групировката на Борисов
за мафиотска, и бившия
седесар Тома Биков, според когото Бойко, ако не
влезе в парламента, ще
отиде моментално в затвора. Двамата пребоядисали се юнаци в момента са оръжието на властта
за изпълнение на

МРЪСНИ ПОРЪЧКИ

21.XI. - 27.XI.2018 г.
та. Към подписите на четиримата социалисти, които Камарата на строителите заплаши, че ако не
си подадат оставките, ще
блокират парламента, се
присъединиха още 75 депутати, настояващи темата с хвалбите на бившия
пожарникар за километрите супермагистрали да бъде изчистена.
Скандалите, повишили градуса на напрежението до уличен кипеж,
са многобройни. Не бихме си позволили да пропуснем разсъждение по
повод позицията на президента, че изходът от
сложната ситуация за
правителството не е

АБДИКАЦИЯ

и бягство от отговорност.
Гледали сме го вече този филм. Натворят гербаджиите куп беди, и дим да
ги няма. При дванадесетте
милиона годишна субсидия и огромния скрит финансов ресурс на партията
им никак не е трудно да печелиш избори. Те имат зад
гърба си огромния раздут
и лично предан чиновнически апарат. Паднат ли от
власт, той си тръгва заедно
с тях. Подкрепят ги и крупните работодатели, проспериращи под политическия чадър, за тях това управление е съдба. Разните
крупни индустриалци, търговци и далавераджии ще
се борят със зъби и нокти
за създадената от десницата хранителна среда. В случая без значение са самозапалилите се отчаяни нашенци при първия Борисов мандат, нито подготвеният фалит на четвъртата
по значимост банка, подложен като бомба под Орешарски, проваленият проект „Южен поток”, вдигнал
цената на газа, хвърлените
на вятъра 3 млрд. за спряната АЕЦ „Белене” и т.н. Важното е да трупат милиони
за деца и внуци…
Не вярваме обаче, че
е възможна съществена
промяна в интерес на народа от ояли се властолюбци. За тях ние сме тълпа, стадо, което да стрижат и доят. А тегобите
на пенсионерството хич
не ги трогват. Единствено страхът от Улицата ги
тресе… Нацията е разделена, протестират 100
хил. в провинцията и 10
хил. в столицата. А ощетените и унизените са милиони. Излезем ли всички
на улицата, промяната неминуемо ще дойде и ще е
за добро. Защото по-некадърно и нехуманно управление на страната просто е невъзможно.

Истината е, че разследващата журналистка вади
на показ далаверите на
самозабравили се „политици”, превърнали „благородното служене на
народа” в доходен начин
за прекомерно обогатяване. Засекретената ограда с Турция, гордостта на
Валери Симеонов, е само малка част от разкритията, показващи основата на порочния коалиционен съюз. Два дни преди
депешата за сваляне имунитета на Елена Йончева
тя бе в групата, депозирала искането за ревизия
на Агенцията по пътищаУважаеми читатели, резултатите от абонаментната кампания засега са обнадеждаващи. необходими са още усилия на верните ни приятели,
за да продължим и занапред да бъдем рупор на истината. Препоръчайте нашия-ваш „Пенсионери –
За вашето здраве” на роднини, близки и познати.
не чакайте последния срок! ако не разполагате с
необходимите средства, може това да е вашият
коледен подарък от деца и внуци. така всяка сряда
ще сме заедно.
Благодарим ви предварително!
Петьо ДафиНкиЧЕв
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Уважаеми господине,
Пиша, за да споделя безпокойството си за ситуацията у нас.
Знаете, че народната памет ни
учи, че който плюе срещу вятъра –
оплюва себе си, и който копае гроб
на другия – ще лежи в него.
Протестният глас на майките на деца с увредено здраве под
надслов „Властта ни убива” потвърждава народната мъдрост.
Още с идването на бизнесменската власт побързаха да се дистанцират от народа, като премахнаха думата „народна” пред Република България и станахме само Република България. Армията,
милицията, просветата също бяха освободени от „народното опекунство”. Още в началото на тази власт рухна всичко „народно”.
Следващата стъпка бе замяната на израза „руски освободители” с „имперски завоеватели”. Последва изопачаването на историята ни – никакви бунтове не е имало в Дуранкулак, Войнишко въстание също не е имало. Нямало е бял
терор, а само червен терор в храма на „Света Неделя”. Народният
съд предизвикал масово въоръжено движение на „горяните”. Плюенето срещу ветровете и срещу
народа изведоха България от съюза на космическите републики на
опашката на банановите.
Какъвто е халът на банановата република, такъв, а и още потежък е този на китното курортно село Бойково – някога известно
с детско-юношеското летовище
„Майчина грижа”. Освен българче-
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та летуваха деца от Югославия,
Корея, Япония. Като пионерче с алената връзка тук израсна и Петър
Стоянов – видният „строител“ на
Република България. Някога отсядаха Марко Семов, Николай Хайтов,
Коста Странджев…
Днешната власт, която убива и
народ, и природа, разруши всичко
красиво в селото ни, в целия парк
„Родопи”. Като погледна стопанския двор със сградите на ТКЗС-то,
сякаш виждам Дрезден непосредствено след последната война. Разруха по време на трима областни управители, израснали тук като деца.
Властта ни убива! Убиват ни кредитите от „Заложна къща” и от
„Бързи кредити”. Няколко са жертвите в селото ни от такива кредити. Една от тях е баба Елена Калинова. Тя получи предупреждение да
напусне дома си. Не можа да издържи и почина.
Национална катастрофа връхлетя Република България. Ще я преодолеем, като загърбим насрещния вятър! Нека прегърнем попътния. Тогава ще си върнем Народната република, ще й очистим лицето, астралното, ефирното и менталното.
Дядо Борис гърНЕв,
дом „илинден”, с. Бойково

аБОнирайте се!

деля ни посреща с вкусна погача, омесена
От стр. 1
Деля е пенсионерка, на 72 г., тя
е и председател на
пенсионерския клуб
в село Мрамор, Софийско, където живеят с дядото. Нямам
търпение да чуя интересния разказ на
дядо Атанас за почти стогодишната му
съдба.
Той е роден на
14 юни в далечната
1919 г. в село Изворово край Харманли. Отрано останал
сирак, едва петгодишен. Били осем деца
- четирима братя и
четири сестри. Най-

големият брат поел
грижата за останалите. „Исках да се
уча, но нямах късмет
да продължа. Нямаше кой да пасе овцете, кой да работи на
нивите”, казва дядо
Атанас. После влезли
в ТКЗС-то, станал звеновод. Деля, дъщеря
му, разказва, че и до
днес пазят тетрадката от онова време,
когато си е водил
надниците всеки ден.
За него казвали, че
когато бай Атанас е
там, всичко ще бъде
свършено и ще е наред. Отглеждали жито, царевица, слън-

Хем плета, хем чета

дравейте, набори на любимият
ни вестник! Пиша
ви от плевенското се- та до местния пенсио- вогите. Освен всичко
ло Подем. Като за на- нерски клуб и прода- обичам и срядата, дечало през усмивка ще вачката в него - Цецка, ня, в който излиза люви споделя,
бимият ми
че и аз имам
вестник. В
абонирайте
се
във
всички
с какво да се
„Пенсионепохваля: то- пощенски станции на страната ри” всичко
ва са двамачета, найта ми сино- Цена За Цяла гОдина - 30 лв. полезни са
ве - Георги и 1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца ми страниКлимент, по3 лв.
5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв. ците за наслушни са ми
шето здраи въпреки че
каТалоЖЕН №552 ве, тези по
съпругът ми
готварство,
ни напусна
съветите за дом и
преди годиградина...
ни, заедно се
Занимавам се
справяме няс моите плетки и
как си. Живовсе се случва хем
тът е труден
да плета, хем и да
в България, а
чета. Може и да
в по малкиизпусна по няте населени
коя бримка, но
места двойпосле я попрано повече.
вям. Богат е този
Да, синовете
вестник, богат е
са около мен,
на всичко!
но дъщеря
Сега ви казвам
ми Аничка
„Бъдете здрави и
реши и задо нови срещи!”,
мина в чужбързам, за да отбина.
Доскоча до пощата и
бре е и съм
служителите в нея
спокойна за
Жулиета и Иво да
нея, спокойподновят годишна съм и за
ния ми абонамент.
сина й, моя внук - мила и внимателна е.
Направете го и вие,
Кристофър. Радост са Там се виждаме с прия- другари!
те за мен!
телки, споделяме си кас уважение:
Обичам разходка- фето, радостите и тре- Марийка сТЕфаНова

Æиâотúт ïроäúлæаâа
чоглед, лозя,
бостани с дини и пъпеши,
сусам.
Дядо Атанас участвал
в последната
фаза на войната
през
1944 г., стигнал до Драва и до Алпите. „Цяла зима напредвахме - спомня
си той, - ботушите замръзваха в кал и
сняг. Не ги
бях свалял 40
от нея дни от краката си. За да ги
махна, трябваше да
ги срежа. Два месеца
вървях след войската,
краката ми бяха замръзнали. Исках да ги
сложа в снега да се
успокои болката, но
докторите ми казваха
да не го правя, по-лошо ставало. Повредили се бяха палците и
на двата ми крака. Когато се прибрах у дома, горяха. Взех един
нож, наострих го хубаво и казах на близките ми да излязат навън. Затворих вратата
и преодолял силната болка в пръстите,
сам се оперирах. Но
здрави хора излязо-
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на читателя

хме. Не потърсих лекар. Мина ми с времето. И днес съм жив
и здрав, никога не
съм имал проблеми
с краката. На фронта бях картечар, а
нямах 50 кг. Върнах
се в село по жътва.
Много наши войници загинаха при Драва. Изненадах близките си, като се прибрах жив.” Дъщерята Деля се родила,
докато той бил на
фронта. В същия ден
участвал в най-тежкото сражение.
Дядо Атанас помни всички събития от детството, от
фронта, от мирния
си живот след него, подробности и
от днешното време.
Разказва надълго и
нашироко. Имало е
и хубави моменти,
и тъжни. Освен Деля, при която живее,
има още една дъщеря - Надежда. Има
внуци, правнуци и
праправнуче.
Животът продължава и така трябва да бъде – казва
мъдро дядо Атанас
и хвърля от своето кюфте на котката, забравил да хапне от него.
Дарина НЕНова

Неда СПАСОВА:

ВИе СТе
ВеЛИКОЛеПНИ!
Впечатлена съм
от вестник
„Пенсионери”! Когато
ваш журналист ме потърси за интервю, аз се
съгласих от
раз и не съжалих дори
и за миг!
Останах
много доволна от въпросите, защото бяха
различни и
смислени.
Хареса ми
това, че имаше въпрос,
който се отнасяше до
внуците на
читателите и
какво бих ги посъветвала за мечтите им. Това
беше прекрасно, защото децата често следват
модел на подражание от медиите и съответно отговорът на въпроса ми пък беше казан с
доста отговорност, знаейки, че това може да
стигне до дете или тийнейджър.
И още веднъж - благодаря за вниманието
на изданието! Полезно е, великолепно е!
с уважение: Неда сПасова,
актриса
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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азват, че зад всеки успял мъж стои
една силна жена.
Ако надникнем в личния живот на мнозина
представители на силния пол от родния ни
политически елит, ще
се убедим, че сентенцията е вярна. Имената на Екатерина Каравелова, Смарайда Бурова, Екатерина Бобчева, Милена Стамболийска, Мара Малеева, Соня Бакиш винаги стоят
до тези на съпрузите им
– изтъкнати български
управници от далечното и близкото минало.
Днес ще си спомним
за още едно – това на
Юлия Малинова.
Родената в Русия еврейка с холандски корени Юлия Яковлева идва в България с любимия мъж и посвещава
живота си на новата си
родина.
Тя се ражда на 15
септември 1869 г. в заможно семейство. Родителите й я изпращат
да учи зъболечение в
Германия, където нейна съквартирантка е
Роза Люксембург. Така
Юлия се запознава от-

Женски

Продукти: 1 картоф, 1
глава карфиол, 1 супена
лъжица зехтин или олио,
2 скилидки чесън, 1 глава
нарязан червен лук, 1 малка чаша свеж кантарион, 1
чаша мляко, 2 чаши зеленчуков бульон (или повече,
ако е необходимо), лют
червен пипер или люспи
от червени люти чушки,
сол и пипер на вкус
Приготвяне: Обелете и
нарежете картофа. Варете го в малка тенджера,
докато омекне. Оставете
настрана. В друга тенджера задушете карфиола до
омекване (6-10 минути).
След като изстине, го нарежете на
малки
парченца. В
тенд ж е ра за супа сгорещете
зехтина или олиото.
Нарежете чесъна и го запържете. Добавете лук. Когато омекне, добавете картофите, карфиола, чушките, кантариона, млякото,
бульона, солта и пипера.
Намалете котлона, захлупете тенджерата и оставете ястието да къкри половин час.
След 30 минути, ако
имате блендер, изсипете

свят

Þлия Ìалиíоâа
рано с идеите за равенство на жените и още в
края на XIX век е убедена, че жената има свое
място в света на мъжете. До края на живота си
отстоява правото си да е
равнопоставена на своя
съпруг.
Юлия има късмет в
това отношение. В Киев
се запознава с българина Александър Малинов
- изключително възпитан, стилен и интелигентен младеж. Юлия се покръства като православна християнка, за да може да се омъжи за Александър, и пристига заедно с него в България.
Дори и по днешните критерии той прави
стремителна кариера.
Роден е в бесарабското
село Пандъкли (днешна
Украйна) в семейството
на свещеник. Завършва
право в Киев и едва след
Освобождението идва да
живее в България. По това време е от малкото интелигенти с висше образование и това е сигурна предпоставка бързо
да се издигне.

ЗА ВАШАТА ТРАПеЗА
ÏИÊантна СУÏа С
ÊарфИОЛ И ÊартОфИ

47

Български

съдържанието от тенджерата в него и разбивайте,
докато се получи пюре.
Може да пасирате и на ръка или с миксер. След като
пюрето е готово, оставете
супата да къкри половин
час, като добавяте още
бульон до получаване на
идеалната консистенция.

ÏИЛеØÊа ЯÕнИЯ
ÏО ÄОБрУÄÆанСÊИ

Продукти: 4 пилешки
бутчета, 1 голяма глава
лук, 1 ч. ч. арпаджик, 2 домата, 3 червени чушки, 2
с. л. брашно, 2 дафинови
листа, 5-6 зърна черен пипер, 1 ч. л. червен пипер,
олио, сол, чубрица
Приготвяне: В тавичка запържете измитите и
подсушени бутчета в леко нагрято олио от всички страни до златистокафяв цвят.
Извадете бутчетата и в същата мазнина
задушете нарязания на
филийки лук,
обелените
главички арпаджик и червените чушки, нарязани на кръгчета. Сложете
брашното, червения пипер, разбъркайте и налейте гореща вода. Прибавете ситно нарязаните домати, подправките и пак разбъркайте. Подредете бутчетата и поставете тавата
в предварително нагрята
на 180 фурна и печете
до готовност на бутчетата.
Поднесете яхнията топла.

Политическата му и
адвокатска звезда изгрява като защитник на
Петко Каравелов в шумния
процес за
убийството на министъра
Христо
Белчев
(1891).
В ъ преки че
млад и ят адвокат
п о казва
блестящи ораторски
качества, Каравелов все пак
е хвърлен в
затвора, защото
делото е политически
предопределено. Малко
преди смъртта си Петко
Каравелов го посочва за
свой заместник, "защото
е способен, интелигентен, образован и честен".

Александър и Юлия
имат много силна връзка, като се подкрепят и си помагат във всичко. Малинов е съветник
на съпругата си,
която
н е прекъснато
е зае т а
с активна социална
и
благотворителна
дейност. Юлия
Малинова пише статии за историята на еманципацията, за образованието по света, призовава към приравняване на
мъжките и девическите
гимназии в страната и
за даване на избирател-

ни права на жените.
През 1897 г. Ана Карима основава Софийско образователно дружество, в което членуват най-интелигентните жени на тогавашна
България. Дружеството
издава вестника "Женски глас", където Юлия
Малинова отговаря за
новините от чужбина.
Именно там за първи
път се поставя въпросът
за извоюване на граждански и политически
права на жените.
През 1901 г. е съосновател, а по-късно и
председател на Българския женски съюз. От
1926 г. нататък тя е почетен председател на
съюза. Под нейното ръководство през 1905 г. е
открито бюро "Женски
труд", което организира просветни, шивашки
и търговски курсове за
момичета, не малко от
които по-късно правят
кариера в съответната
област.
Освен със социална дейност Юлия Малинова е ангажирана и с
благотворителни каузи.
Членува в редица столични дружества, сред
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които са знакови организации като "Майка"
и "Милосърдие". След
1934 г. влиза в УС на съюза "Обществена подкрепа" и завежда отдела за старческите домове. През 1930 г. Юлия
Малинова подарява на
фонда, носещ нейното
име, парцел от 600 кв.
м в квартал около Софийската семинария.
По-късно там е построен дом за нуждаещи се
бедни жени. На бул. "Цариградско шосе" е открит дом за сираци, носещ името "Юлия Малинова".
За приноса към делото на общественото
подпомагане тя е провъзгласена за почетен
гражданин на София.
Александър и Юлия
Малинови имат пет деца – три дъщери и двама синове, които след
9.9.1944 г. емигрират в
чужбина, като в България остава само синът
на най-малката дъщеря
- Маня, който е изселен
от София и успява да се
срещне с майка си след
32 години раздяла.
Юлия Малинова умира в София през 1955 г.

Õðèñòèÿíñêîòî ñåìåéñòâî
От стр. 1
В християнския брак
участват не мъж и жени,
нито мъже и жена, а само мъж и жена. В противен случай любовта
като основа на брака се
губи. Но веднага трябва
да се добави, че главната носителка на любовта
в брака е жената. Тя е
богоопределената владетелка на семейното
огнище, тя дава облика
на семейството, като в
любовта си има за свой
нравствен идеал и пример за подражание св.
Дева Мария.
И ето, в продължение на почти две хиляди години жената християнка доказва своята
равноценност: тя сгрява семейния кът, твори
духовни и материални
блага, ражда обикновени трудови хора и гении
на мисълта, вдъхновява
и импулсира, създава
жертвоготовни личности и сама се жертва в
името на доброто и възвишеното. Разтворим ли
страниците на световната класика, безусловно ще открием, че найхубавото, най-ценното,
безсмъртното е посветено на жената. Поетите я наричат вечна и свята - вечна като живота
и свята като най-възвишените мисли. Писателите са посветили на
нея бисерите на своето
творчество. Художниците с помощта на четки и
бои са я обезсмъртили.
Скулпторите от безжизнена материя са й из-

ваяли живи и одухотворени образи.
И всичко това е така,
защото тя, бидейки равноправна и равноценна
на мъжа, в същото време
нейно притежание е една област, в която равенство не може да се постигне при никакви обстоятелства - това е майчинството. И там е като
че ли най-великата сила на жената. Тя единствена е призвана да носи в утробата си новия
живот, да бъде всегдашна Ева - майка на всички
живеещи. Само майка да
беше жената на тоя свят,
пак щеше да бъде достойна за почит, уважение и възхвала.
Жената-майка не само дава нов живот, но
със себежертвена готовност отдава своя
живот в името и за благото на дадения от нея
живот. Ако пръстите на
двете ръце са много да
се изброят имената на
хора, които, като са заемали високи постове,
са се отказали от тях доброволно, то милиони,
не, милиарди пръсти
не са достатъчни да се
изброяват имената на
майки, отдали доброволно живота си заради своите деца, заради
тяхното добруване, благоденствие и щастие.
Взаимната любов в
семейството е разкрита
и възпята в класически
творби, имащи непреходна стойност и значение. Но тази любов не е
и не бива да бъде само-

целна. Истинското семейство никога не се
затваря в себе си, не
служи само на своите
домашни и роднински
интереси, а е отворено за великото всечовешко семейство и служи на по-високите обществени задачи, цели
и идеали.
Всеки човек е призван да бъде творец и
създател на духовни и
материални блага, всеки е длъжен да изяви
себе си и съобразно
нуждите на епохата, в
която живее, да целенасочи творческите си
сили и дарования.
Всеки от нас има
свещен дълг към ново-

то поколение, към неговото бъдеще. Какви ще
бъдат членовете на утрешното общество зависи твърде много от
това - в каква семейна
среда се раждат и възпитават те днес.
Никой няма право да
отмине този свой свещен дълг. Това е повелята на нашето време, това е повелята и
на празника Въведение Богородично. Защото той е празник на
семейното, общественото, националното и
всечовешкото единство, празник на изявената, творческа и всепобеждаваща християнска любов.
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20:00
20:30
20:45
21:15
23:00
23:15
1:05
2:40

20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Габриела Георгиева /сопрано/ и Григор Паликаров /пиано/
0:30 Електра Лукс
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 24 ноември
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

По света и у нас
Спортни новини
Открито с Валя Ахчиева
Призовка за Сара
По света и у нас
Вреда
Фалшива свобода
Студио “Х”: Загадки при
разпродажби
4:15 Улови момента с Милен
Атанасов
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 26 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб “История.bg”
22:00 Дълбоката държава
23:00 По света и у нас

23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Дълбоката държава
3:20 Клуб “История.bg”
4:20 Викингите 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 27 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Дълбоката държава
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Дълбоката държава

7:25 Внимание, роботика
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Япония днес: Красотата
на природата
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата
9:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пей ми песен - Надежда
Хвойнева
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Не на мястото си: Герасим Дишлиев в Русе
15:15 Златното сърце на София
16:25 Стъклената река
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Сълзи от радост
21:05 Япония днес
22:20 По света и у нас
22:35 Ново 10 + 2
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Америка днес
1:30 Сълзи от радост
3:05 Япония днес: Красотата
на природата
3:20 Знаете ли, че...
3:30 Време за губене
4:00 Мъдростта на природата
4:30 Рецепта за култура
5:30 Домът на вярата

НЕДЕЛЯ, 25 ноември
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Сид – дете на науката
7:25 Внимание, роботика
7:50 Гимназия „Черна дупка“
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
10:45 Олтарите на България
10:55 Златни ръце
11:05 Рецепта за култура
12:00 По света и у нас
12:30 Варненско лято 2018
13:35 Световно наследство
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Българската епопея - река Драва, Унгария
15:30 №1 Туризмът: “Фестивалите на Венециела”
16:00 “Двама под небето”
17:20 10 000 крачки
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Днес и утре
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Етнофокус
21:00 Бохеми
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Афиш
0:30 Пътешествия
1:00 Музика, музика...
1:30 Ново 10 + 2
2:30 Репетиция
3:00 Златното сърце на София
4:10 Световно наследство
4:30 №1 Туризмът
5:00 В близък план
5:30 Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 26 ноември
06:00 Семеен бизнес
06:25 10 000 крачки
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 Българската епопея - река Драва, Унгария
08:30 По света и у нас
08:45 Около света за 202 дни
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Олтарите на България
11:45 Не на мястото си: Герасим Дишлиев в Русе
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято 2018
00:30 Натисни F1
00:45 Япония днес: Красотата
на природата

01:00
01:30
02:25
02:35
03:05
03:35
04:05

лев
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 24 ноември
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 В кадър
8:30 По света и у нас
9:00 TrendY
9:30 №1 Туризмът: Светският
блясък на Варна
10:00 Рецепта за култура
10:55 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Васко да Гама от село
Рупча: „Бягството”
14:20 В плен на Терпсихора
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Каръци
22:20 Концерт на Петър Салчев и Васил Петров
23:20 Часът на зрителите
23:50 По света и у нас
0:05 Рецепта за култура
1:00 Ново 10 + 2
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 TrendY
3:30 Денят започва с Георги

Любенов
5:30 България от край до
край 7
НЕДЕЛЯ, 25 ноември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Васко да Гама от село
Рупча: „Нелегалният
пасажер”
14:20 5 минути София
14:30 България от край до
край 7
15:00 Емоцията “Фолклорна
магия” - Банско 2018
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Миграцията на паламуда
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На концерт с БНТ 2
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика
3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 26 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб “История.bg”
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
4:45 Култура.БГ

23.XI. - 29.XI.2018 г.

14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:10
16:30
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00

ПЕТЪК, 23 ноември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Дързост и красота
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Бакстър
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Дързост и красота
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
БНТ 2

ПЕТЪК, 23 ноември
6:05 Семеен бизнес
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Свети пари
21:10 Стани богат
22:00 Битките за Европа: “Сливница: Капитаните печелят срещу Генералите“
22:40 Световно наследство
23:00 По света и у нас
23:25 Отвличане
0:55 10 000 крачки
1:10 Музика, музика...
1:40 В близък план
2:10 Свети пари
4:00 Откакто свят светува
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
СЪБОТА, 24 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Сид – дете на науката
БНТ 4 /свят/
ПЕТЪК, 23 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Срещи на първия ред:
Теодора Димова с братя
Миладинови
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:45 Време за губене
2:15 Панорама с Бойко Васи-

7

тв програми

Български

14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Хензел и Гретел: Воини на
магията
16:20 Скритият език на парите
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 България от край до край
7
18:00 Извън играта
18:45 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Фалшива свобода
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Загадки при
разпродажби
0:05 305
1:30 Изповедите
3:15 Дойче Веле: Шифт
3:30 Туризъм.бг
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 25 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Улови момента с Милен
Атанасов
13:00 Майсторът на комедията
14:00 Библиотеката
15:00 Д-р Г.М.Димитров - вечният опозиционер
16:15 Магията на остров Бел
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:45 Лека нощ, деца!

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

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

47

Най-гледаните

Знание.БГ
60 минути за култура
Златни ръце
Репетиция
Младите иноватори
Часът на зрителите
Българската епопея - река Драва, Унгария
04:35 Библиотеката
05:35 Пътувай с БНТ 2

3:20
4:20
5:05
5:45

Малки истории
Викингите 3
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 28 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Лампедуза на хоризонта
22:00 Дълбоката държава
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Лиза Симон /
САЩ/
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Дълбоката държава
3:30 Лампедуза на хоризонта
4:20 Извън играта
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
00:55
01:10
01:40
02:40
04:30
05:30

Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Сестри
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Диноотряд “Кунг Фу”
14:45 Панаир на куклите
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Скритият език на парите:
Двете главни “ЕР” в Европейското банкерство
19:25 Студио Футбол
19:55 Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец, среща от
турнира на “Лига Европа”
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Вечната музика
23:50 TrendY
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 305
3:45 Магията на остров Бел
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
04:40 Библиотеката
05:35 Пътувай с БНТ 2

ВТОРНИК, 27 ноември
06:05 Семеен бизнес
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 Загадката Нисово
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Сестри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Лайла и Ийв

СРЯДА, 28 ноември
06:00 Семеен бизнес
06:25 10 000 крачки
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 №1 Туризмът: “Фестивалите на Венециела”
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Сестри
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Лоло
01:00 Знание.БГ
01:30 60 минути за култура
02:20 Сестри
04:10 На концерт с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
06:05 Семеен бизнес
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 TrendY
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Баядерка” от Лудвиг Минкус
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Сестри
21:10 Срещи на първия ред:
Теодора Димова с братя
Миладинови
21:45 Д-р Г.М.Димитров - вечният опозиционер
23:00 Човекът с хиляда лица
01:00 Натисни F1
01:15 Знание.БГ
01:45 60 минути за култура
02:45 Сестри
04:35 Библиотеката

ВТОРНИК, 27 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 №1 Туризмът
22:30 Улови момента
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пей ми песен - Надежда
Хвойнева
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

СРЯДА, 28 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до
край 7
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 На концерт с БНТ 2
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Клуб “История.bg”
13:30 Домът на вярата
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Умно село /актьорът
Джони Пенков на 85 години/
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Бразди
21:45 Репетиция
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Пътеки
23:50 Спортисимо
0:20 100% будни
1:20 Още от деня
1:35 Извън играта
2:20 Бразди
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ПЕТЪК, 23 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” - анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/- вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 6
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 64
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.2, еп.
56
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ с.1, еп. 150
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” с. 1, еп.54
21:00 „Фермата: Съединение” риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Приятели”с.9, еп. 28,29
01:00 „Дневниците на вампира” с.8, еп.8
02:00 „Преди обед” /п./
04:00 „Теория на глупостта“ документална поредица
04:50 „Опасни улици”с.11, еп.
105
bTV синема
Петък, 23 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Аз: Началото” - драма
11:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
13:45 „Революция Z“ с.2
14:45 „Съзряване”
16:45 „Баща ми трябва да
умре“ - криминален, мистерия, трилър (Канада,
2014), режисьор - Елизабет Джилс, Синтия Стивънсън, Уилям Р. Моузес,
Себастиян Пигот
18:45 „Пърси Джаксън и боговете на Олимп: Морето
на чудовищата” - фентъзи, приключенски
21:00 „Пътуване до тайнствения остров“ - екшън,
приключенски, фентъзи,
семеен (САЩ, 2012), режисьор - Брад Пейтън,
актьори - Дуейн Джонсън, Джош Хътчерсън,
Майкъл Кейн, Ванеса
Хъджинс, Луис Гузмън
23:00 „Рога” - драма, фантастика, трилър, ужаси (САЩ,
Канада, 2013), режисьор
- Александър Аджа, актьори - Даниел Радклиф,
Джуно Темпъл, Макс
Мингела, Джеймс Ремар,
Джо Андерсън, Кели
Гарнър, Хедър Греъм,
Дейвид Морс
01:30 „Чистката: Анархия“
- ужаси, екшън (САЩ,
2014), режисьор - Джеймс
Демонако, актьори
- Франк Грило, Зак Гилфорд, Кийли Санчес,
Кармен Еджого
03:45 „Кой е баща ни?” - комедия (САЩ, 2013), режисьор - Кен Скот
бтв комеди
Петък, 23 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли” - сериал
07:00 „Модерно семейство” сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
10:00 „Снежната кралица 3:
Огън и лед“ - анимация,
приключенски, семеен
(Русия, 2016), сценаристи - Алексей Цицилин,
Алексей Замислов, Владимир Николаев, режисьор - Алексей Цицилин
12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с. 6
00:00 „Снежната кралица 3:
Огън и лед“ - анимация,
приключенски, семеен
(Русия, 2016), сценаристи - Алексей Цицилин,
Алексей Замислов, Владимир Николаев, режисьор - Алексей Цицилин
02:00 „Майк и Моли” - сериал
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СЪБОТА, 24 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 13,14
08:00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Мутра по заместване“
с.4, еп.4
13:00 „Големи топки”
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически
филми и разследвания
20:00 Мегахит: „Последният
самурай”
23:00 Мегахит: „Несломим”
- биографичен, драма
(САЩ, 2009), режисьор
- Клинт Истууд, актьори
- Морган Фрийман, Мат
Деймън, Скот Истууд,
Лангли Къркуд, Маргьорит Уийтли и др.
01:30 „Тарикатите Блум” - комедия, приключенски,
романтика (САЩ, 2008),
режисьор - Райън Джонсън
03:40 „Мармалад” /п./ - токшоу
05:10 „Cool…T” /п./- лайфстайл
предаване

НЕДЕЛЯ, 25 НОЕМВРИ
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 15,16
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Ловци на храна“
13:00 „Нощи в Роданте”
15:00 „Златният компас”
-фентъзи, приключенски
(САЩ, Великобритания,
2007), режисьор - Крис
Вайц, актьори - Сам Елиът, Кристофър Лий, Никол
Кидман, Ева Грийн, Даниел Крейг, Йън Макшейн,
Фреди Хаймор, Кати
Бейтс и др.
17:00 „120 минути”
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение” риалити, сезон 5
22:00 „Папараци“ - телевизионен таблоид
23:00 „Зараза” - екшън, драма
01:20 „Анабел” - ужас (САЩ,
2014), режисьор - Джон
Р. Леонети, актьори Уорд Хортон, Брайън
Хауи, Ерик Ладин, Анабел
Уолис, Алфре Удърт,
Тони Амендола, Мишел
Романо, Габриел Бейтман,
Шайло Нелсън, Тереза
Лин О’Тул и др.
03:10 „Търси се…” /п./ - токшоу
04:00 „120 минути” /п./ - публицистично предаване
05:30 „Лице в лице” /п./- публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 26 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп. 7
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 65
16:00 „Алиса в страната на
любовта” с.2, еп. 57
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Скъпи наследници“ с.1,
еп. 151
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Искрите на отмъщението” с. 1, еп.55
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.4, еп.9
01:00 „Къща от карти” с.4, еп.9
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Теория на глупостта“ –
документална поредица
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 106
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ВТОРНИК, 27 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов от втори опит”
еп. 8
15:00 „Шест сестри” с.3, еп. 66
16:00 „Алиса в страната на
любовта” с.2, еп. 58
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Скъпи наследници“ с.1,
еп. 152
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Искрите на отмъщението” с. 1, еп.56
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.4, еп.10
01:00 „Къща от карти” с.4, еп.10
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Теория на глупостта“ –
документална поредица
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 107
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

СРЯДА, 28 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов от втори опит”
еп. 9
15:00 „Шест сестри” с.3, еп. 67
16:00 „Алиса в страната на
любовта” с.2, еп. 59
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Скъпи наследници“ с.1,
еп. 153
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Искрите на отмъщението” с. 1, еп.57
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.4, еп.11
01:00 „Къща от карти” с.4, еп.11
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Теория на глупостта“ –
документална поредица
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 108
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 29 НОЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата” – анимация
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 „Шоуто на Слави” /п/– вечерно ток шоу
13:30 „Любов от втори опит”
еп. 10
15:00 „Шест сестри” с.3, еп. 68
16:00 „Алиса в страната на
любовта” с.2, еп. 60
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Скъпи наследници“ с.1,
еп. 154
19:00 bTV Новините
20:00 „Искрите на отмъщението” с. 1, еп.58
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.4, еп.12
01:00 „Къща от карти” с.4, еп.12
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Теория на глупостта“ –
документална поредица
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 109

Събота, 24 НОЕМВРИ
06:00 „Между два живота”
08:00 „Това не си ти”
10:30 „Текст и музика”
12:30 „Като на кино“ - предаване за кино
13:45 „Елизабеттаун“
16:15 „Критична точка” екшън, криминален,
трилър (САЩ, Германия,
Китай, 2015), режисьор
- Ериксън Кор, актьори
- Едгар Рамирес, Люк
Брейси, Тобиас Сантелман, Рей Уинстън, Тереза
Палмър
18:45 „Примамката“ - комедия,
екшън, трилър (Канада,
САЩ, 2000), режисьор Антоан Фукуа, актьори
- Джейми Фокс, Дейвид
Морс, Робърт Пасторели,
Дъг Хътчисън, Кимбърли
Елис, Дейвид Паймър,
Майк Епс
21:00 „Човек отвътре” - трилър,
драма (САЩ, 2006), режисьор - Спайк Лий, актьори - Крисотофър Плъмър,
Клайв Оуен, Джоди Фостър, Уилям Дефо, Карлос
Андрес Гомез, Дензъл
Уошингтън
23:30 Cinema X: „Убиец на пътя
3“ - ужас, трилър(САЩ,
2004), режисьор - Деклан
Обрин, актьори - Кен
Кирзингър, Джеси Хъч,
Бен Холингсуърт, Джианаполо Венута, Кирстен
Праут
01:30 „Като на кино“ - предаване за кино
02:30 „Край морето“ - драма,
романтичен (Франция,
Малта, САЩ, 2015), режисьор - Анджелина Джоли,
актьори - Анджелина
Джоли, Брад Пит, Мелани
Лоран, Нилс Ареструп,
Мелвил Пупо, Сара Нуди

Неделя, 25 НОЕМВРИ
06:00 „Специални отношения“
07:45 „Съзряване”
10:00 „Шрек завинаги“
12:15 „Пърси Джаксън и боговете на Олимп: Морето
на чудовищата”
14:30 „Пътуване до тайнствения остров“
16:30 „Човек отвътре” - трилър, драма (САЩ, 2006),
режисьор - Спайк Лий,
актьори - Крисотофър
Плъмър, Клайв Оуен,
Джоди Фостър, Уилям
Дефо, Карлос Андрес
Гомез, Дензъл Уошингтън
19:00 „Спечели среща с Тед
Хамилтън” - комедия,
романтичен (САЩ, 2004),
режисьор - Робърт
Лукетич, актьори - Кейт
Босуърт, Топър Грейс,
Джош Дюамел, Дженифър Гудуин, Катрин Хан,
Шон Хейс, Ейми Смарт
21:00 „Арго“ - драма, трилър
(САЩ, 2012), режисьор Бен Афлек, актьори - Бен
Афлек, Брайън Кранстън,
Алън Аркин, Джон Гудман, Клеа ДюВал, Крис
Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър
23:30 „Емпайър Стейт” - драма
(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел, актьори
- Лиъм Хемсуърт, Дуейн
Джонсън - Скалата, Ема
Робъртс, Ники Рийд, Крис
Диамантопулос, Роджър
Гуенивир Смит
01:30 „Убиец на пътя 3“ - ужас,
трилър(САЩ, 2004), режисьор - Деклан Обрин,
актьори - Кен Кирзингър,
Джеси Хъч, Бен Холингсуърт, Джианаполо Венута, Кирстен Праут
03:30 „Текст и музика” - комедия, музикален

Понеделник, 26 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Несправедливо обвинена“
11:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
13:15 „Революция Z“ с.2
14:15 „Текст и музика”
16:15 „Арго“ - драма, трилър
(САЩ, 2012), режисьор Бен Афлек, актьори – Бен
Афлек, Брайън Кранстън,
Алън Аркин, Джон Гудман, Клеа ДюВал, Крис
Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър и др.
19:00 „Пътуване до тайнствения остров“ - екшън,
приключенски, фентъзи,
семеен (САЩ, 2012), режисьор - Брад Пейтън,
актьори - Дуейн Джонсън, Джош Хътчерсън,
Майкъл Кейн, Ванеса
Хъджинс, Луис Гузмън и
др.
21:00 Премиера: „Суфражетка“
- драма, биографичен,
исторически (Великобритания, Франция, 2015),
режисьор - Сара Гаврон,
актьори – Мерил Стрийп,
Ан-Мари Дъф, Джоф Бел,
Самюел Уест, Хелена
Бонъм Картър, Кери Мълиган и др.
23:15 „Изчезването на Кейси
Антъни” - криминален,
драма (Канада, САЩ,
2013), режисьор – Питър
Вернер, актьори – Роб
Лоу, Елизабет Мичел,
Оскар Нунез, Мариса
Рамирез, Кевин Дън и др.
01:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
03:00 „Революция Z“ с.1

Вторник, 27 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Пътуване до тайнствения остров“
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
13:30 „Революция Z“ с.2
14:30 „Емпайър Стейт” - драма
(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел, актьори
- Лиъм Хемсуърт, Дуейн
Джонсън - Скалата, Ема
Робъртс, Ники Рийд, Крис
Диамантопулос, Роджър
Гуенивир Смит и др.
16:30 „Суфражетка“ - драма,
биографичен, исторически (Великобритания,
Франция, 2015), режисьор - Сара Гаврон,
актьори – Мерил Стрийп,
Ан-Мари Дъф, Джоф Бел,
Самюел Уест, Хелена
Бонъм Картър, Кери Мълиган и др.
19:00 „Параноя” – драма, трилър (Великобритания,
2013), режисьор - Робърт
Лукетич, актьори - Ричард Драйфус, Джош
Холоуей, Джулиан
МакМеан, Лукас Тил, Гари
Олдман, Харисън Форд,
Лиъм Хемсуърт и др.
21:00 „Гаднярът” – комедия,
драма ( САЩ, 2001),
режисьор – Бари Сколник, актьори - Джейсън
Флеминг, Вини Джоунс,
Дейвид Кели, Дейвид
Хемингс, Ралф Браун,
Джейсън Стейтъм и др.
23:00 „Тъмна вълна”– драма,
трилър, приключенски
(САЩ, Великобритания,
Южна Африка, Германия,
Франция, 2012), режисьор – Джон Стокуел

Сряда, 28 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Спечели среща с Тед
Хамилтън” - комедия
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
13:30 „Революция Z“ с.2
14:30 „Параноя” – драма, трилър (Великобритания,
2013), режисьор - Робърт
Лукетич, актьори - Ричард Драйфус, Джош
Холоуей, Джулиан
МакМеан, Лукас Тил, Гари
Олдман, Харисън Форд,
Лиъм Хемсуърт и др.
16:30 „Изчезването на Кейси
Антъни” - криминален,
драма (Канада, САЩ,
2013), режисьор – Питър
Вернер, актьори – Роб
Лоу, Елизабет Мичел,
Оскар Нунез
18:30 „Арго“ - драма, трилър
(САЩ, 2012), режисьор Бен Афлек, актьори – Бен
Афлек, Брайън Кранстън,
Алън Аркин, Джон Гудман, Клеа ДюВал, Крис
Месина, Тейт Донован
21:00 „Транспортер” – екшън,
криминален, трилър
(САЩ, Франция, 2002),
режисьор - Кори Юен,
актьори - Шу Ки, Джейсън Стейтам, Мат Шулц,
Франсоа Берлеани и др.
22:45 „Обратно в игратa”
– драма (САЩ, 2012), режисьор - Робърт Лоренц,
актьори - Клинт Истууд,
Скот Истууд, Челси Рос,
Реймънд Антъни Томас,
Джон Гудман, Джъстин
Тимбърлейк, Робърт
Патрик и др.
01:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
03:00 „Революция Z“ с.1

Четвъртък, 29 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Революция Z“ с.2
09:15 „Арго“ - драма, трилър
12:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
14:00 „Критична точка” - екшън, криминален
16:30 „Несправедливо обвинена“ – криминален,
мистерия, трилър (Канада, САЩ, 2012), режисьор
– Джим Донован, актьори – Мари Авгеропулос,
Кристина Кокс, Каспър
Ван Диен, Дани Бланко
Хол, Дейниъл РайндресКей и др.
18:30 „Човек отвътре” – трилър, драма (САЩ, 2006),
режисьор – Спайк Лий,
актьори – Крисотофър
Плъмър, Клайв Оуен,
Джоди Фостър, Уилям
Дефо, Карлос Андрес
Гомез, Дензъл Уошингтън
и др.
21:00 „Транспортер 2” – екшън
(САЩ, 2005), режисьор
- Луис Летер, актьори
- Александро Гасман,
Джейсън Флеминг, Амбър Валета, Кейт Наута,
Матю Модин и др.
22:45 – „Непростимо 2013”
– драма, уестърн (САЩ,
2013), режисьор – Сангил Лий, актьори - Кен
Уатанаби, Юн Кунимура,
Шиоли Куцуна и др.
01:15 „Тъмна вълна”– драма,
трилър, приключенски
(САЩ, Великобритания,
Южна Африка, Германия,
Франция, 2012), режисьор – Джон Стокуел
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
04:30 „Революция Z“ с.2

03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
05:00 „Майк и Моли” - сериал
Събота, 24 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ сериал
08:00 „Кое е това момиче“ сериал
10:00 „От глупав по-глупав”
- комедия (САЩ, 1994),
режисьор - Питър Ферели, актьори - Джим Кери,
Джеф Даниелс, Майк
Стар и др.
12:00 „Бейб“ - комедия, драма,
семеен (САЩ, Австралия,
1995), режисьор - Крис
Нунън, актьори - Магда
Шубански, Джеймс Кромуел и др.
14:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
17:30 „Загадките на Лора“ сериал
18:30 „Новите съседи“ - сериал
20:30 „Сержант Билко“ - комедия (САЩ, 1996), режисьор - Джонатан Лин,
актьори - Стив Мартин,
Дан Акройд, Крис Рок,
Фил Хартман, Глен Хедли
и др.
22:30 „Хотел Елеон” - сериал
23:30 „Майк и Моли“ - сериал
00:30 „Загадките на Лора“ сериал
01:30 „Кое е това момиче“ сериал
03:30 „По средата“ - сериал
05:00 „Хотел Елеон” - сериал

Неделя, 25 НОЕМВРИ
06:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ сериал
08:00 „Кое е това момиче“ сериал
10:00 „Сержант Билко“ - комедия (САЩ, 1996), режисьор - Джонатан Лин,
актьори - Стив Мартин,
Дан Акройд, Крис Рок,
Фил Хартман, Глен Хедли
и др.
12:00 „Снежната кралица 3:
Огън и лед“ - анимация,
приключенски, семеен
(Русия, 2016), сценаристи - Алексей Цицилин,
Алексей Замислов, Владимир Николаев, режисьор - Алексей Цицилин
14:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” - сериал
17:30 „Загадките на Лора“ сериал
18:30 „Новите съседи“ - сериал
20:30 „От глупав по-глупав”
- комедия (САЩ, 1994),
режисьор - Питър Ферели, актьори - Джим Кери,
Джеф Даниелс, Майк
Стар и др.
22:30 „Хотел Елеон” - сериал
23:30 „Майк и Моли“ - сериал
00:30 „Загадките на Лора“ сериал
01:30 „Кое е това момиче“ сериал
03:30 „По средата“ - сериал
05:00 „Хотел Елеон” - сериал

Понеделник, 26 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
09:00 „Българи на три морета”
– риалити
10:00 „Бейб“ – комедия, драма,
семеен (САЩ, Австралия,
1995), режисьор - Крис
Нунън, актьори - Магда
Шубански, Джеймс Кромуел и др.
12:00 „Без пукната пара“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Домашен арест“ – сериал, с.2
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Бейб“ – комедия, драма,
семеен (САЩ, Австралия,
1995), режисьор - Крис
Нунън, актьори - Магда
Шубански, Джеймс Кромуел и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

Вторник, 27 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
09:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
10:00 „Ранго” - анимация,
приключенски, екшън
( САЩ, 2011), сценарист
- Джон Логан, режисьор Гор Вербински
12:00 „Без пукната пара“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Ранго” - анимация,
приключенски, екшън
( САЩ, 2011), сценарист
- Джон Логан, режисьор Гор Вербински
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

Сряда, 28 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Дан в реалния живот“ –
комедия, драма, романтичен (САЩ, 2007) , режисьор – Питър Хеджис,
актьори – Стив Карел,
Жулиет Бинош, Дейн Кук,
Алисън Пил и др.
12:00 „Без пукната пара“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Дан в реалния живот“ –
комедия, драма, романтичен (САЩ, 2007) , режисьор – Питър Хеджис,
актьори – Стив Карел,
Жулиет Бинош, Дейн Кук,
Алисън Пил и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал

Четвъртък, 29 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство” –
сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
09:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
10:00 „Ще те видя насън“
- драма, комедия, романтичен (САЩ,2015),
режисьор - Брет Хейли,
актьори – Блайт Данър ,
Сам Елиът, Мартин Стар,
Джун Скуиб, Риа Пърлман, Мери Кей Плейс,
Макс Гейл и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Ще те видя насън“
- драма, комедия, романтичен (САЩ,2015),
режисьор - Брет Хейли,
актьори – Блайт Данър ,
Сам Елиът, Мартин Стар,
Джун Скуиб, Риа Пърлман, Мери Кей Плейс,
Макс Гейл и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
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Първото пътуване Íай-красивата Ìини мис в света
с железница
Тази година се навършиха 152 г. от първото
железопътно пътуване в България. То е било от
Русе до Варна. През 1886 г. управителят на Русенска област Мидхат паша пропътувал по трасето 5 км в посока към Варна и обявил линията
за открита. Когато слязъл от влака, казал, че пътуването много му харесало и е имал чувството,
че препуска с галопиращ кон.
Това впечатление е напълно основателно, защото влакът се движел с пределна скорост от 30

Варненката Бриана Петрова е
Мини мис Свят. Тя спечели златната корона наскоро в международния конкурс, провел се в Солун, Гърция. Тя е родена на 16
юли 2009 г. във Варна. Ученичка е в 3-ти клас в СУ "Гео Милев".
Наричат я „детето чудо”, защото освен с красота поразява
и с таланти. Започва да свири
на пиано на 4-годишна възраст.
Явява се на много национални и
международни конкурси, където

П

км/ч и изминавал разстоянието от 224 км от Русе до Варна за 8 ч., като по пътя имало 18 гари и
спирки. Тренът вървял два пъти седмично, като
в понеделник пътувал от Русе за Варна, а в сряда
– от Варна до Русе. В останалите дни по линията,
която била с един коловоз, се движели товарни
влакове, ако имало какво да се превозва.
По време на откриването й линията била дълга 224 км и освен двете крайни гари имало и осем спирки.
Както при повечето първи неща в България и
тук не минало без скандал – строителният материал за мостовете и кантоните бил доставян от
старите столици Плиска и Преслав – заповядано
било да се разрушават напълно запазените черкви, обществени сгради, бойници и кули, построени от хановете Крум, Омуртаг и княз Борис I. Така
били унищожени завинаги безценни паметници
на българската история.

рез 1926 г. швейцарският ботаник Жул Жани
проектира и изгражда парковия комплекс
край Двореца в Балчик.
29 г. по-късно Софийският университет „Св.
Кл. Охридски” създава
на това място ботаническа градина с площ
от 65 дка.
Днес в нея се отглеждат над 2000 растителни вида от 85 семейства и над 800 рода. Колекцията от палми например включва
33 вида, някои от които са на повече от 50
години.
Никъде другаде в
България и на малко
места в Европа може
да се видят налични
видове в тази градина като каучуково дърво, бонбонено дърво,
книжно дърво, моливно дърво, гинко било-

печели престижни награди, като лауреат 1-ва степен (Белград,
Хърватска, Испания, Австрия,
Черна гора и др.).
На 6 години започва да танцува латиноамерикански танци,
с които участва в много национални и международни конкурси както индивидуално, така и с
партньора си Ники Джамбазов,
с когото завоюват златни медали не само в тяхната възрастова
група, но и при по-големите. Ос-

Ãðàäèíàòà â Áàë÷èê
ба, едроцветна магнолия, метасеквоята, която е била смятана за
изчезнал вид, докато

учен не открива живо
растение.
Най-удивителното
място в парка обаче

при една научна експедиция в Китай наш

е прорязаната с декоративни канали през

Çàíÿòèÿ â „Ñòàðîòî øêîëî”

Наскоро Националният
исторически музей
проведе за една седмица учебни
часове в
специалната зала
на музея,
наречена
"Старото
школо". Децата се потопиха в атмосферата на Възраждането, като изкараха един учебен час по
"взаимоучителната метода", въ-

ведена и
прилагана от д-р
Петър
Берон,
Неофит
Рилски,
Васил
Априлов.
При това
в класна стая,
подредена като
от втората половина на XIX век - с дървени чинове и катедра.
Най-любопитно за тях безспорно беше да видят т. нар. за-

твор - помещение зад катедрата на даскала, в което са отпращани за наказание непослушните ученици.
Акцент на седмицата бе "Рибният буквар" на д-р Петър Берон от 1824 г., който бе изложен
в пространството вдясно от зала 4. Интерес представляваха и
един от първите преписи на "История славянобългарска" и "Неделника" на Софроний Врачански от 1806 г.
Часовете за занятия в "Старото школо" бяха организирани от
Детския образователен център
на НИМ и бяха за деца от предучилищна възраст и от първи до
четвърти клас.

Фонд дава ïари за реставраöиÿ
Посланически фонд за опазване на културното наследство дава 350 хиляди
лева за реставрация на гробницата
в свещари, обяви американският посланик у нас Ерик рубин.
с парите ще бъдат реставрирани някои от елементите
и ще се инсталира по-добро
осветление. Предвидени са
средства и за други археологически обекти в района.
гробницата е обект от списъка на световното културно
и природно наследство на ЮНЕско. в рамките на година всички
нейни елементи ще бъдат достъпни за
туристите.
„все още има поне три други големи гробници, които трябва да бъдат стабилизирани и

вен с пиано и танци се занимава
и с поп и джаз пеене.

консервирани, за да
разберем какво
има в тях. Но
също и да
изкараме още
артефакти
и материа л и ,
с които да се
привлекат
повече туристи, на които да
разказваме какво точно представляват гробниците”, допълни посланик рубин.

плочите от типичния
варовиков балчишки
камък, който застила
всичко наоколо, кактусова градина.
Тя е втора по
рода си в Европа след тази в
Монако. Впечатляваща е и колекцията от 600
екземпляра гигантски
сукуленти, някои от
които
цъфтят
веднъж на 100
години.
Сред най-красивите цветя в
градината са водните лилии и
магнолиите, както и великолепно аранжираната колекция от
едногодишни растения на входа.

Ðåëèêâàðèé íà
ñâ. Éîàí Áîãîñëîâ
За пръв път миряните
се докоснаха наскоро до
ампулата-реликварий
на св. Йоан Богослов, намерена на п-в Форос. Тя
бе изложена за поклонение в храма „Св.
Пимен Зографски“ в Бургас.
С това бе дадено началото на кампания за набиране на
средства
за изографисване
на църквата. За да
спомогне
дарителската кампания,
Регионалният исторически музей организира представяне на
ценния експонат. Той
беше открит от екип с
ръководител Милен Николов през 2014 г. при
археологически разкопки на единствената раннохристиянска базилика в община Бургас на
п-в Форос в землището
на кв. Крайморие. На-

ходката е единствена
по рода си в света.
Датирана е от VІ в. и
се свързва с култа към
св. Йоан Богослов. Той е
бил любим ученик на Исус Христос, заселил
се по заръка на учителя си в
Ефес, където написва Апокалипсиса
и свършва
земния си
път. Според археолозите
пилигрим
от крепостта „Порос” е
извършил поклонение на гроба на св.
Йоан Богослов в Ефес,
откъдето е донесъл ценната реликва - ампула
с лечебен прах. Ампулата-реликварий беше
изложена за поклонение заедно с частица от
Христовия кръст и мощите на преподобномъченици, пренесени от
Йерусалим.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Министър Маринов: Престъпността намалява!

Данните показват, че престъпността намалява. У нас се-

га стават под 100 убийства на
година, а преди те бяха до
200. Така вътрешният министър Младен Маринов отговори индиректно на президента Румен Радев, който преди
време заяви, че МВР си върши мърляво работата.
Вътрешният министър заяви, че на протестите от последните дни има и лица, които търсят открито конфронта-

ция с полицейските служите- разява не само резултатите,
ли. Той определи като поло- но и доверието, което служжителен доклада на Европей- бите за сигурност са изградиската комисия за страната ни. ли с останалите партньори в
Според него докладът от- Европа.
настоящото управление на страната е известно с хвалбите си, които почиват и на оценки на европейски институции. но по-долните редове ни убеждават, че ситуацията с престъпността не само не се е подобрила, но престъпленията продължават с пълна сила. Човек на фактите ли да вярва, или на хвалебствията – преценете сами!

Русенец даде 30 хил. лв.
на „комисар Иванов”

Възрастен мъж от Русе е станал поредната
жертва на телефонните
измамници. Той е дал
на престъпниците около 30 000 лева.
Според 69-годишния
мъж на домашния телефон го потърсил непознат, който се представил за "главен комисар
Иванов". Той му съобщил, че е обект на телефонни измамници, които ще му се обадят, и е
необходимо да съдейства на полицията, за да
бъдат задържани.
След това получил
обаждане по схемата за
искане на пари за операция на роднина, като
първо позвънила плачеща жена, а след това мъж, представил се
за "професор". Последният разяснил, че са необходими 17 000 евро

за поставяне на платинени пирони. После отново се обадил мнимият полицай.
Така по
указанията, дадени от мнимия полицай, и под
предлог,
че съдейства за залавяне на измамниците,
възрастният русенец
извършил
поне четири тегления на различни суми от два клона на банката, както и
от банкомат. Банкнотите, други пари, които били налични в дома му,
а също и златни накити, той оставил на раз-

лични посочени адреси
в града.
Според отчет на об-

ластната дирекция на
МВР в Русе от началото на годината до края
на октомври в областта
са осъществени 38 телефонни измами за около
60 000 лева.

200 000 отидоха
у измамници
само за ден!
Само за
ден възрастни хора дадоха над 200
хиляди лева на телефонни
измамници у нас.
При наймащабната измама
жена
на
72 години
от София
е дала над
сто хиляди в злато и
пари.
Най-крупната измама е регистрирана
в столичния квартал
"Младост". Там 72-годишна жена е дала

плик с над 2 килограма злато, 17 400 лева, 8700 евро и после
още 1000 лева. Парите и бижутата пенсионерката е оставила на различни места в София. Излъгана
е по схемата съдействие на полицията.
Пак в "Младост"
друга жена е оставила на спирка на градския транспорт близо
33 хиляди лева, за да
съдейства на мними
полицаи.
При друга измама
в Добрич пак пенсионерка е дала 32 хиляди лева на измамници, а възрастен мъж
от Стара Загора е оставил 10 800 лева.

Дядо и баба на съд Îòíåòè ñêúïè êàðòèíè
за лихварство
На съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна са предадени 93-годишният Божимир А. и 71-годишната Грета Т., която живеела с
него на съпружески начала.
Божимир ще отговаря заедно със съжителката си
за извършване на лихварска дейност. Спрямо него прокуратурата е повдигнала обвинение и за укрити данъци в особено големи размери. Грета Т. е
с обвинение и за пране на пари. Незаконната лихварска дейност подсъдимият Божимир А., който е с
медицинско образование, започнал още през 19971998 г. Пик в престъпната му дейност бележи началото на 2006 г. Парите, които давал на заем, били набавени изцяло в резултат на предходната му
лихварска дейност.

Измамник, представящ се за братовчед на известния художник Георги
Паунов - Паунеца (74 г.) от Вършец, е
бил задържан, а част от отнетите картини на Паунов са намерени. Георги
Паунов получил обаждане по телефона си от непознат, който се представил за негов братовчед, носещ същото име - Георги Паунов. Художникът
не бил виждал своя роднина от детските им години и го поканил на гости във Вършец, след като непознатият
предложил да съдейства за продажба
на картините му. Двамата се срещнали. Художникът предал на мнимия си
братовчед 70 картини на приблизителна стойност 35 000 лева.
След това непознатият престанал да
вдига своя телефон и Паунов потърсил
връзка с братовчед си чрез други роднини. Той се свързал с истинския си
братовчед Георги Паунов и разбрал,

че е измамен. Тогава подал жалба в
полицията.
Мнимият братовчед е бил задържан
при опит да продаде част от картините на Георги Паунов - Паунеца в магазин на булевард "Македония" в София.
Оказало се, че това е Младен М. (69 г.)
от Плевен. Георги Паунов - Паунеца
е сред най-известните художници от
българския Северозапад. Живее на остров Корсика във Франция и в родния
си град Вършец.

25 ã. çàòâîð çà ãðàáåæ è óáèéñòâî
Само главниците по отпуснатите заеми са в размер на 178 316 евро с левова равностойност 348
755, 78 лева. С лихварската дейност били причинени значителни вреди - в размер на 57 199,17 евро
с левова равностойност 111 871,85 лева.
93-годишният Божимир А. избегнал установяването на данъчни задължения в особено големи размери - 17 773,21 лева, като затаил истина в подадените в ТД на НАП - Варна декларации за четири години. Подсъдимата Грета Т. както и съучастникът
й са използвали незаконни компютърни програми,
които са били обект на авторско право.

Софийският градски съд осъди
на 25 години затвор Тунджай Киров, който преди година и половина преби до смърт 40-годишна жена
в столичния квартал "Люлин 10", за
да я ограби. Младият мъж се призна
за виновен и делото се гледа по съкратената процедура, като така той
не получи най-високата възможна
присъда.
Рецидивистът, който вече има
6 присъди, нападнал икономистка Силвия Николова само на метри

от дома й. Тя отишла през нощта до
близката бензиностанция, за да си
купи цигари. Тунджай бил вътре и
щом тя си тръгнала нападнал я в гръб
до блока й. Удрял я с юмруци и я ритал с крака. Взел 80 лева и златното
й синджирче и избягал. Първоначално Силвия изпаднала в безсъзнание,
но се свестила и успяла сама да стигне до дома си. Близките й извикали
Спешна помощ, но нараняванията се
оказали твърде тежки и въпреки усилията на лекарите починала.
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ
рЕЦиДивисТ
уДари ПаТрулка
43-годишен столичанин с почти 50 криминални регистрации е задържан във второ ру след
преследване. През нощта
в столичния ж. к. "орландовци" служители от второ ру подали сигнал за
спиране на лек автомобил
ауди. водачът обаче не се
подчинил, ударил патрулния автомобил и продължил движението си. Последвало преследване и
малко по-късно автомобилът е спрян. задържан
е шофьорът, който се оказал с богато криминално
минало.
коНфискуваХа
косТЕНурки
Две сухоземни костенурки задържаха митническите служители на МП
капитан андреево при
проверка на лек автомобил. в автомобила, управляван от турски гражданин, пътувала и неговата майка. Митническите
служители установили, че
жената носи в картонена
кутия две живи сухоземни костенурки, които да
занесе като подарък на
внуците. костенурките по
закон са застрашен вид.
По време на проверката
не са представени необходимите и задължителни документи.
костенурките са настанени в Центъра за рехабилитация в село Баня.
граЖДаНи саМи
разкриХа краДЕЦ
обикновени граждани
от софия успяха да разкрият крадец след собствено разследване и с
помощта на социалните
мрежи. При това преди
полицията.
крадецът е мъж, който
обикаля входовете на три
столични квартала. Маниерът му навсякъде е еднакъв - проверява дали
стопаните са оставили отключено. Първо е записан
от камери да влиза в апартамента на младо семейство от "Манастирски ливади". същият човек е записан от камерите на още
два апартамента - в кварталите "Младост" и "лагера". от полицията заявиха, че извършителят все
още се издирва.
кола БлъсНа
уЧЕНиЧка
кола блъсна ученичка
на пешеходна пътека в
казанлък. Момичето беше прието с комоцио в
болница, а инцидентът е
станал на метри от входната врата на училището
по пластични изкуства и
дизайн. Често децата биват хокани и псувани от
шофьорите за това, че
пресичат на пешеходната пътека, твърдят родители. ученици от училището излязоха на протест.
Страницата подготви
Уляна ПеТКОВА
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Прозорец към света

каменният китайски дракон
Великата стена се вие пред мен като змия покрай хребет, укрепленията
и кулите й създават панорама съвсем
като в миниатюра от династията Мин.
Наслаждавам се на гледката, поемам
дъх и се съсредоточавам върху трудните за преодоляване каменни стъпала с височина по 40, а някъде и по 60
сантиметра всяко. И неволно потъваш
в историята две хилядолетия назад.
Простирайки се от изток на запад,
Великата китайска стена е едно от
седемте чудеса на средновековния
свят, един от най-предизвикателните проекти в историята на
човечеството –
символ
на Китай и неговата култура. Днес тя
е сред найголемите туристически
атракции в
света и

разпознаваема емблема на Поднебесната империя.
С биография от над 2000 години това архитектурно чудо и шедьовър на отбранителната стратегия
е преминало теста на времето, пазейки северните граници на Китай от
номадски нашествия. Строителството
на стената допринася и за укрепването на империята на Цин Шихуан, първия император на Китай. Името й на
китайски е „чанчън“ и буквално
означава „дълга защитна стена“. За нея императорът
обединител казал, че
който отиде там
веднъж, става герой.
Докат о
изкачв а м
п л а нинското сечение на стената, достигам до междинна площадка, по чието каменно тяло са издълбани имена на
различни езици. Не
мога да преценя кои
сме повече на стената –
местното население или
чужденците.
Красиви, но тъжни легенди съпътстват строежа на Великата стена. Разкази за драматичната съдба на строители и воини, загинали на стената, изпълват
китайския фолклор. Хората разказват,
че мястото и формата й били замислени и посочени от легендарен дракон. Той очертал тялото на стената с
огнения си дъх, а строителите го изпълнили с различни материали – кал,
тръстика, дърво, тухли и камък. Затова и днес в литературата сравняват стената с дракон, протегнал се от
Жълто море до Тибетските планини.
Друга легенда гласи, че самият император Цин Шихуан яхнал вълшебния
си бял кон, очертал местоположението на бъдещата стена, а там, къде-
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то конят му се препъвал, построили
наблюдателните кули. Според китайските ми придружители най-близо
до българския фолклор е трагичната
история на младата Мен Дзиану, чийто съпруг бил отведен от имперските
служители, за да участва в грандиозния строеж, но не се завърнал у дома. Мен тръгнала да го търси и се
заклела, че няма да се спре пред нищо, докато не го намери. Стигайки до
строежа, ужасена разбрала, че съпругът й е умрял, а тялото му - вградено в
туловището на стената. Отчаяна, вдовицата плакала три дни и три нощи,
звуковите вибрации от стоновете й
разрушили един участък от стената, а
в руините й тя открила мъртвото тяло на съпруга си и го погребала.
Първоначално грандиозното творение
било строено
от войници и
затворници,
а покъсно
се включило цялото население. Много от строителите намерили смъртта
си там заради
тежките
условия, костите
им останали в
градежа, а сенките
им витаят и днес над зидовете, шепнейки своите истории.
За най-рано построените части от стената се твърди, че са от
преди 2000 години, а последните са изградени през 1644
г. Съоръжението не е единна постройка, а девет отделни с обща дължина
21 196 километра, които минават през 15
провинции, пропълзявайки по плата,
тревисти и блатисти райони,
пустини и планини. Тази
гигантска
структура
е обяв е н а
през
1987
г .
за
обект
на световното културно
наследство на ЮНЕСКО. Това е най-дългата построена от човека архитектурна структура.
Изгражданият преди 21 поколения символ на Китай се руши и
вече е загубил една трета от размерите си. Според официалната статистика през последните десетилетия
са повредени или разрушени над
30 процента от стената. Природата,
глобалното затопляне, наводненията и срутванията, както и индустриализацията нанасят сериозни щети
върху тялото на каменния китайски
дракон. Затова правителството започна кампания за укрепване и възстановяване на древния символ на
Поднебесната.
Мая Петкова-коНсТаНТиНова

“Óñòðà” è
Ñ÷óïåíàòà
ïëàíèíà

Устра
Средновековната
крепост „Устра” е кацнала върху висок и стръм е н
рид
–

Тогава Симеон Първи
превзе-

Устрен,
от който
се открива
изумителна гледПрекрасен пейзаж от върха
ка. Отстои на окона крепостта
ло 35 км от Кърджали и на 3 км от Дже- ма крепостта, но впобел. Наблизо са запа- следствие я преотстъпзени две тракийски ку- ва на Византия, за коеполни гробници. Смята то е обявен за настойсе, че тук е била една от ник на императора.
столиците на одрисите. След смъртта на Симе„Устра” е една от най- он през 927 г. крепостзначимите твърдини в та за дълго е византийРодопите. Построена ско владение. Предпое през 12-10 век пр. н. лага се, че по времее. Основното й предназначение е охраната
на търговски път. Дължината на крепостната
стена е 113 м, а височината й на места достига до 10 метра. Разкрити са основите на жилищни помещения, водохранилища и складове, както и осем правоъгълни сгради. Входът
е откъм изток.
По данни на архео- вятърният камък
лозите най-ранната да-

счупената планина
тировка на устренската крепост е от периода на управлението
на Константин VII Порфирогенет (913-959 г.).

то на Втората българска държава е превзета от Иван Асен Втори. Първите разкопки
на крепостта са прове-

11
дени в периода 19711973 под ръководството на проф. Стамен Михайлов.
До крепостта се стига по два начина – малко преди село Устрен
има табела, указваща
посоката към хижа „Устра”, но за предпочитане е вариантът през
село Лебед. След около един час умерен ход
се достига до крепостта. А гледката от върха
е смайваща – в северна
посока се вижда средновековната крепост
„Маласар” и природният феномен Счупената планина.
Тракийската крепост „Маласар” е построена през 5 век пр.
н. е. До нея се намира
така наречената Вятърна скала. Вятърният камък е скална гробница,
пробита от човек, придобила формата на
прозорец. Всъщност гробницата е част от
Вятърната
скала и се
намира на
около 200
метра от
Асар дере.
Местните
хора вярват
в лечебната
сила на мястото и често го посещават.
сЧуПЕНаТа
ПлаНиНа
е геоложки феномен,
формиран в края на 19
в. Представлява висок,
прекъснат по средата хълм вляво от пътя
за село Воденичарско.
Лявата част на хълма е
отместена и потънала
спрямо дясната около
600 метра. Разликата
във височината между
двете части е около 80

метра. Счупването е в
резултат на тектонско
отместване.
В района село Лебед преди много години в резултат на разместване земните пластове са се формирали две тектонски езера, които събират рибари и компании на
пикник.
Истинско удоволствие е да посети човек
тези красиви и интересни обекти в очарователната ни Родопа
планина.
ст. н. с. д-р георги
ф. гЕоргиЕв

2

12

П

ословична
е
обичта
между
българския и руския народ. Свищовският ККП “Щастливеца“ сме хубавата част
от този процес. Ние, родените на брега на Голямата река, съвсем не
смятаме, че сме глуха
провинция и ако духовността се измерваше с
пулса на сърцата, имаме претенцията, че нашият пулс би се чул не
само в цяла България,
но и извън нея.
И ето ни на октомврийска среща с русофили и приятели на чаша чай, изпълнили до
последно място зала 1
на община Свищов. Поводът е 150 години от

Съюзен
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На чаша чай СПРЕТЕ ФАЛШИВИТЕ

рождението на великия руски писател, хуманист и обществен
деец Максим Горки
(на снимката). Човека, пропътувал надлъж
и нашир руската земя,
за да стигне до своето
„аз“ и до любовта на хората от дъното на живота. Момчето без пукнат
грош в джоба, успешно
завършило Университета на живота.
Гости на тържеството бяха Росен Маринов
– директор на дирекция „Култура и културно наследство“, Антония Алексиева – заместник-председател на „Русофили“, Свищов, и много граждани.
Срещата ни този път

бе по-специална - не само да почетем големия
руски писател, но и да
си припомним близостта между българската
и руската душевност. А
тя е повече от вековна. Тя е от Бога. За това допринесе и специално направеният кът
със снимка на писателя, букет разкошни бели хризантеми, книгата
на академик Дмитрий
Лихачов „Руската култура“ и, разбира се, част от
творчеството на Горки,
любезно предоставени
от библиотекарките при
ПБЧ “Еленка и Кирил Д.
Аврамови“.
Поетесата Веселка
Колева запозна присъстващите с щрихи от
живота и творчеството
на големия писател. Тя
отбеляза, че човешкото
достойнство и гордост
са характерните черти
на всички герои, създадени от Горки. „Близо
два милиона сме пенсионерите в България сподели поетесата, – загърбени, забравени от

Почит към народните будители
Пенсионерите от клуб "Чайка" на район Приморски с председател Величка Горанова посветихме сбирката си на празника на народните будители 1
ноември. Ани Еникова украси
залата с фотографии на нашите велики мъже. Руска Ламбова изнесе беседа за празника. В
клуба за щастие има много дейци на просветата, които разка-

заха за своя трудов път и как
се е празнувал този празник в
размирни години. Подчертано
бе, че въпреки трудностите не
стихва ентусиазмът да се отдаде почит към паметта на големите българи от близкото и далечното минало - строители на
съвременна България.
Н. Вълчева изнесе интересна беседа за историята на то-

вишестоящите управляващи, разединени, с шокиращо ниски пенсии,
на дъното на Европа.
Ние – малките хора, сякаш сме излезли от произведенията на Горки“ отбеляза Веселка Колева. И припомни думите
на неговия герой Данко:
„Не може да се отмести
камък от пътя с мислене. Който нищо не върши, с него нищо не става… Всичко има край.
Да вървим! Хайде!“
Творчеството на Горки и спомени за него
представи рецитаторската група към клуба.
Мъжката група „Квартет Свищов“ с ръководител Петър Михайлов
както винаги трогна до
дъно сърцата ни с букет
от руски песни.
С чаша руски чай
завърши един паметен
ден, който ще ни напомня, че никога не е късно
да изпълним със съдържание думата заедност.
Мария Радулова,
ККП “Щастливеца“,
Свищов

зи празник. Споменати бяха
имената на П. Хилендарски,
Софроний Врачански, Петър
Берон, Г. С. Раковски и много
други, които народът канонизира като светци в своята
историческа памет и нарича
още борци за национално освобождение. Без тези самоотвержени хора, без техния
революционен дух и народна обич щяхме да живеем в
тъмнина и робство.
Д. Терзийска, Варна

Време за промяна
След като на 5 юни
2018 г. беше учреден
Нов съюз на пенсионерите законно и съдебно регистриран, Изпълнителното бюро и Централният съвет на НСП
продължават да работят за новите структури в страната. Възрастните хора в област Перник умеят да празнуват
въпреки всички неволи, които ги спохождат.
Много желаещи членове - индивидуално и колективно, се вливат по
собствено желание съгласно чл. 12 от ЗЮЛНЦ.
Всичко това се случва, тъй като социалните проблеми на пенсионерите не могат да чакат нито съдебни решения, нито някакви настроения за постигане
на споразумения. Затова, верни на каузата, за
която ние искаме промяна, се дистанцираме
от стила и метода на работа на ръководството
на СП–2004. За тази цел
в Перник ни гостуваха
пенсионерите от Своге с председател Милка
Георгиева и пенсионе-

живот

рите от с. Чавдар, Софийско, с председател Лушка
Сиракова.

рите с всички законови
средства. Ние не се притесняваме от неуместни-

Срещата бе открита
от Катя Христова – член
на ЦС на НСП, след което инж. Стефан Стефанов поясни на всички
присъстващи целта на
работната среща.
Всички единодушно
се съгласиха с настоящата обстановка, че
СП-2004 все още не е
съдебно регистриран,
и заявиха своето желание, че ще се присъединят към Нов съюз на пенсионерите, който заявява в своя устав, че принципно, прозрачно и не
задкулистно ще защитава правата на пенсионе-

те критики на някои нелегитимни личности.
Ние ще работим и в бъдеще в контакт както с
всички области в страната и ще укрепваме контактите в чужбина, с които
сме сключили официал-

ни договори за сътрудничество.
Празникът, който се
проведе в Младежкия
дом, бе изпълнен с много музика, песни и танци. Пернишките пенсионери бяха поздравени от
Любомир Котев от Своге
с индивидуални изпълнения. Също така найвъзрастният 92-годишен пенсионер от Брезник Борис Христов беше поздравен от всички
присъстващи. По негово
желание той танцува една румба с дама по избор. Празникът продължи с голяма задушев-

ност и искрено приятелство.
Разделихме се с пожелания за нови срещи.
Инж. Ст. Стефанов,
член на ИБ на НСП,
Катя Христова, член
на ЦС на НСП

ПУБЛИКАЦИИ СРЕЩУ СП-2004

Съюзът на пенсионерите-2004 никога не е приемал за колективен член нито групата на Петър Петров,
нито някой от В. Търново или от Шумен.
По повод инсценираното заседание по делото,
заведено против СП-2004, информирам, че нито съм
получавала информация за делото, нито съм приемала призовка, нито ме е посещавал избраният от
страна на групичката на г-н Петър Петров служебен
адвокат, тъй като не приеха наетия и упълномощен
от съюза адвокат. По телефона преди два дни аз
проведох разговор с медиатор относно предложеното споразумение. Ето защо не трябва да се вярва
на публикацията във в. „Пенсионери“.
Нямам обяснение защо тези хора продължават да
се представят като организации и членове на Съюза на пенсионерите-2004 и да манипулират голяма част от пенсионерската аудитория, тъй като те
са изключени с решение на ЦС на съюза още през
2017 г. единодушно. Как е възможно представители
от В. Търново в лицето на председателката и представителя на Шумен да предявяват претенции към
съюза и да отправят лъжливи обвинения месеци
наред, да завеждат всяка седмица до ден днешен
дела (последното е от Радка Маркова), като те са
се самоизключили? Съгласно устава организация,
която не превежда определения членски внос от
0,20 лв. за член на година, тя се самоизключва. Как
е възможно организация като Великотърновската,
която имаше претенции за голяма организация, да
се оказва само с 4000 членове? Как да им вярваме?
А може би общински организации, които не са съгласни с политиката на местното величие „председателката”, да са се оттеглили и да са се зачислили
директно към ЦС?
Не ви ли омръзна да фабрикувате фалшиви обвинения към съюза, да сипете лъжи за 65 ваши последователи, които уж напуснали конгреса? Всички, присъствали на конгреса, добре знаят, че в залата бяха 250 делегати, които могат да потвърдят,
че всички произволни обвинения към съюза са безпочвени и не отговарят на истината! А може би вашите апетити и желания са други? Това именно доказва и поведението на Катя Христова, която е заемала пари, без да ги връща, от членове на съюза
от Кюстендил, Перник, Радомир и много други хора. Дори е използвала името на съюза, за да получи известни суми и от кмета на Радомир. Но тези
хора от същата групичка не спират дотук с посещения в дружества на СП-2004 в страната (откъде вземат средства - от заеми или неплатен членски внос,
или...?), като се опитват да ги заблудят с „прекрасната” си перспектива на развитие, но попадат на здравомислещи членове, които защитават съюза и вече
добре познават хората, които се опитват да разбият най-голямата организация на пенсионерите. Но
след като не успяха да постигнат намеренията си,
приеха политика на споразумение! Такова решение
обаче може да вземе само ЦС, но, разбира се, нашите членове не са съгласни да сключват каквото и да
било споразумение с хора, които обществото вече
добре познава, и то не от положителната им страна.
Уважаеми членове на съюза, ръководството продължава своята дейност в изпълнение на програмата, предначертана от четвъртия конгрес в национален и международен мащаб въпреки всички нападки към ръководството. В съюза влязоха две нови
пенсионерски сдружения като колективни членове, или вече към него се присъединиха 11 пенсионерски структури.
Но към СП-2004 не е приета за колективен член
групичката на Петър Петров и той не е председател на столичната организация, а неин председател
е г-н Стефан Груев, избран с пълно болшинство от
членовете на съюза в столицата.
В момента се провеждат преговори с няколко
браншови организации за сключване на споразумения за съвместни действия по проблемите на възрастните хора. Сключени са споразумения с военните структури, СОСЗР, Отечествения съюз и международни пенсионерски организации.
Призовавам всички наши членове, които защитават политиката на съюза и спазват устава, да не
се подвеждат по лъжливата информация срещу съюза и ръководството, а да обединяват усилията си
в общите ни действия за защита интересите на
възрастните хора и инвалидите.
ЦС на СП-2004, председател В. Николова
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В

целия свят има само един-единствен
музей на киселото
мляко! Той се намира
в трънското село Студен извор, родното място на доктор Стамен Григоров, откривателя на
лактобацилус булгарикус - чудото, което направи България известна по всички краища на
планетата.
В семейството на Звезда и Гиго Григорови се
ражда деветото дете Стамен, което за безкрайна
радост на родителите си
оцелява, след като предишните им деца умират
едно след друго. В трънската прогимназия е останал споменът за реферата на седмокласника
отличник на изненадващата тема "За живота и
смъртта", който впечатлил всички преподаватели и бил награден с книгата на Чарлз Дарвин
"Произход на видовете".
Това било настолното четиво на ученика от Първа
мъжка гимназия в София,
която тогава е най-престижното средно училище
в България.
Завършил гимназията с отличие, юношата е
на кръстопът: даскал или
доктор? С помощта на
френския посланик Григоров заминава да учи
в Института по естествени науки в Монпелие.
Тук поразява колегите и
преподавателите с неу-
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Първооткривател
на българското чудо
140 г. от рождението на доктор Стамен Григоров
(27.X.1878 - 27.Х.1945 г.)
толимата и неизтощима
страст, с която се отдава на научните и лабораторните занимания. Младежът решава да завърши предсрочно факултета по естествени науки и
да запише медицина. Но
наполеоните на дядо Гиго са на привършване и
едва след помощта на богатия родолюбив трънчанин Наум Янков Цинцарина Стамен успява през
1901 г. да се запише като
студент в Медицинския
факултет в Женева. Там
работи известният бактериолог професор Леон
Масол, който бързо оценява качествата на българина и го прави свой главен асистент.
Облаците на недоимъка и мъчнотиите се разведряват. Стамен решава
и семейното си положение. Сключва брак с някогашната си съученичка Даринка, с която макар и разделени от години и разстояния, са свързани със сърдечни чувства. След сватбата тя редовно изпраща на мъжа
си рукатка (глинен съд
от бусински грънчари) с
трънско кисело мляко.

Брашнен чувал ли сме?
И да иска, правителството не може да вдига данъци,
защото в коалиционното споразумение пише – никакво
увеличение на бремето за данъкоплатците до края на
мандата. Премиерът Борисов и финансовият министър
Владислав Горанов често повтарят това. А става обратното. През отиващата си година например управляващите измъкнаха от джобовете ни 450 млн. лв. повече. Това е записано черно на бяло в мотивите към бюджет 2018 г. Сумата трябваше да дойде от покачването на пенсионните осигуровки, от вдигането на осигурителните прагове и минималната заплата, от увеличения акциз на цигарите и др. В тези 450 млн. дори не
бе включено повишаването на акциза за нагреваемите тютюневи изделия, което стана ненадейно и по никое време – по средата на годината.
За гражданите и бизнеса 2019 г. се очертава особено неприятна. Кабинетът вече сервира част от изненадите за данъчноосигурителните промени и е ясно, че
ще плащаме повече на държавата – без гаранция и че
ще получим повече грижа и качество от нея.
Първата серия горчиви хапове е от категорията
„местни данъци и такси”. Който има повече от едно
жилище, догодина ще плати двойно повече за първото – защото финансовото министерство е решило, че в
тези случаи няма нужда от 50% облекчение на данъка
за основния дом. Другата голяма изненада засяга всеки собственик на автомобил. Притежателите на по-стари коли вече ще заплащат повече. Потърпевшите са 3
милиона. Толкова са вехтите возила у нас. Планът на
властта е от Нова година да вдигне драстично пределния осигурителен доход – от 2600 на 3000 лв. Това ще
е шамар за всички, които получават заплати над 2600
лв., защото ще се наложи да плащат по-високи осигурителни вноски. Парадоксалното е, че бюджетът бил
добър според управляващите, а въпреки това правителството упорито вдига данъци, данъкоподобни такси и осигуровки.
Първият въпрос е защо го прави. Отговорът е ясен –
за да има повече за раздаване, за крадене, за източване, за обществени поръчки за „наши фирми”, за ухажване на определени социални групи, за бюджетно зависими касти и служби, за пазаруване на гласоподаватели. Вторият въпрос е докога ще търпим да ни отупват като брашнен чувал.

И той един щастлив ден
най-после намира отговор на въпроса, който
го е измъчвал в продължение на много месеци:
каква е причината за подквасването на млякото?
През микроскопа в лабо-

раторията на професор Масол след многобройни и последователни опити българинът вижда "една пръчица", която
успява да изолира и
за която доказва, че
тя е причинителят
за подквасването на
млякото. Първоначално доктор Григоров описва пръчковидния микроорганизъм като "Бацил
А", но днес той е наречен в негова чест
"ЛАКТОБАБАЦИЛУС
БУЛГАРИКУС ГРИГОРОВ 1905". Откритието си ученият докладва в института "Луи
Пастьор" в Париж,
където по това време е директор емигриралият от Русия
биолог, физиолог и
патолог Иля Мечников (1845-1916), покъсно лауреат на
Нобелова награда.
По негова идея в 36 държави е направена анкета за броя на столетниците в съответната страна. Изненадващо на първо място се оказва бедна
България – 4-има столет-

От стр. 1
Шофьори от десетки градове излязоха с колите си, за да изразят
недоволството си. На много места имаше блокади и задръствания.
Почти всеки ден протестиращи блокират центъра на София.
Към недоволните се присъединяват много граждани с мотоциклети и велосипеди. Шествието обикновено започва пред сградата на
Министерския съвет и преминава по маршрута през бул. "Дондуков", Паметника на Васил Левски, Орлов мост, площада пред
Народното събрание.
АМ „Тракия” беше блокирана. Протестиращи спират движението по аутобана край Пловдив, Стара Загора, Ямбол и Бургас. Стотици пловдивчани излизат по улиците на града. Няма ден, в който колоната от автомобили да не се насочва по
централните булеварди. Блокират се важни пътни артерии.
Към протеста на пловдивчани се
включват и стотици автомобили
от Пазарджик. Недоволство изразяват и рокерските клубове в града.
Освен срещу по-високите цени
на горивата, вече има и други социални искания. Хората настояват
да се вдигнат доходите, като от началото на годината минималната
работна заплата да стане 750 лева, минималната пенсия – 350 лева,
стартовата заплата за медицинска
сестра да бъде 1200 лева, а за доктор – 2000 лева.
„Искаме стандартът да се вдигне”, са най-честите лозунги. Към
протестите се включват и майките
на деца с увреждания.
Масови протести има и във Варна. Там автошествия затварят ули-

ници на 1000 души население. Правят повторно
проучване и резултатите
се повтарят.
На 26 декември 1905 г.
неговата съпруга Даринка гордо го представя на
своите съграждани. А той
е само на 27 години!
През Балканската война е началник на полева болница на Южния
фронт. Получава "Кръст
за храброст" и от поручик е повишен в чин санитарен капитан. През
Първата световна война
отново е полеви лекар
в болница край Петрич.
Прави всичко възможно
да ограничи върлуващата на фронта холера, за
което по-късно е удостоен с "Орден за храброст"
и златен медал "Червен
кръст".
След войните доктор Григоров превръща
трънската болница в център за лекуване на туберкулоза (предимно гръдна и костно-ставна). Успешно провежда клинични изпитания на своята
ваксина. Лекува болни
във Велико Търново, Горна Оряховица, Провадия,
санаториумите в Искрец

ци и блокират Аспаруховия мост.
В Бургас протестите се насочват
към подстъпа на автомагистрала
„Тракия”. В тях се включват стотици
автомобили с надписи „Протест”.
Те изразяват недоволството си от
високите цени на горивата и готвените промени, касаещи „Гражданска отговорност”. Голяма част
подкрепят и майките на деца с ув-
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и Трявна. През 1935 г. е
поканен да работи като
лекар в санаториума за
гръдоболни в Милано,
където му обещават добри условия за прилагане на неговите методи.
Въпреки напредналата възраст той заминава за Италия с цялото си
семейство. Там става известен с методиката "Кура булгара" (българско
лечение). Придобил огромна популярност, нашенецът получава покани да лекува височайши
особи в Рим, Швейцария
и Англия.
През 1944 г. доктор
Стамен Григоров се завръща в родината и се
установява в Новоселци, днес Елин Пелин. В
Милано остава синът му
- доктор Александър Григоров, който продължава работата на баща си.
Стамен е осъществил
мечтата си да има наследник, който да следва неговия път. Но е останала една неизпълнима мечта - да се спаси човечеството от старостта.
Вероятно с такава мисъл
той е издъхнал неочаквано и внезапно навръх 67ия си рожден ден - 27 октомври 1945 г.
Името му остава да се
слави като Първооткривател на българското чудо - разгаданата тайна на
вълшебното кисело мляко, синоним на дълголетието.
Доц. Тодор КЕРИН

рна. Те заявяват, че недоволството
им е не само заради скъпите горива, а и заради ниския стандарт на
живот.
Хиляди протестиращи с над 500
автомобила тръгнаха на автошествие по улиците на Стара Загора
на обявения общонационален протест срещу високите цени на горивата, данъците и застраховките.
Хората паркираха автомобилите си и потеглиха пеш към края на града в посока Казанлък, докъдето всъщност имаха
разрешение за протест.
Недоволни от мизерния живот жители на
Разград дни наред блокират пътя Варна - Русе.
Стотици шофьори от
Монтана също участват
в протестните шествия
по улици в града и блокират работата на бензиностанциите на различни вериги. Протестиращите издигат лозунги
срещу цените на горивата и срещу
намеренията за вдигане на данъка
за автомобили.
Протестите обхванаха и Шумен, Плевен и Кърджали.
Жители на Ботевград пък затвориха за часове пътищата към
прохода Витиня и към Врачеш.
На мирен протест срещу ниския
стандарт на живот излязоха и силистренци. "Искаме цени, съобразени със стандарта на живот. Те могат
да го направят, ние ще ги накараме!", призоваваха протестиращите
в разпространени листовки. В протеста се вливат и родители на деца
с увреждания.

Търпението
на народа
се изчерпва

реждания, които искат оставката на
вицепремиера Валери Симеонов.
Шествия има и в градовете в
Южна България. В Благоевград
дни наред протестиращите от града и региона затворят главен път
Е-79 с жива верига. В продължение
на часове стотици хора протестират на главната артерия, свързваща ни с Гърция, която е традиционно натоварена почти всеки
ден. Участниците издигат лозунги
с искане за оставка на правителството. Хората развяват трибагреници и скандират, че повече няма
да търпят.
Търновци пък няколко пъти
блокират главния път София - Ва-

Страницата подготви Цветан Илиев
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КАМЪНИТе
В ЖЛЪЧКАТА СА
КАТО БОМБА
СЪС ЗАКЪСНИТеЛ

При катаракта (перде)
 Вари се магданоз и се прави
компрес на очите. В същото време
се прави отвара от очанка и допълнително се ядат лимони. На първия
ден от лечението се изяжда един
лимон, на втория - два, на третия три, на четвъртия - два, на седмия
- три, на осмия – два.
Това е краят на лечението. Ако
то се извършва през пролетта, може да слагате по една капка лозов
сок на ден в очите.

 Четиридесет грама чист пчелен мед се смесва със 150 г топла
вода и всяка вечер се капват по 2
капки в очите, докато окото се пречисти напълно.
 Прясна детелина и троскот в
равни части се измиват много добре, нарязват се и се счукват, след
това се изстискват през марля.
От тази течност се капва по една капка в окото вечер и пердето
изчезва.

При кашлица

 Сварете 5 скилидки чесън, след това ги
извадете и пийте от течността, докато е топла.
 Смесете сварен
жълтък с една супена
лъжица захар и добавете топло мляко.
 Яжте пресни и сушени кайсии – те облекчават кашлицата
мигновено.
 Направете компрес на гърдите със
зехтин.
 Пийте много бил-

ков чай (4-5 пъти на
ден).
 Кипнете чаена лъжичка риган в чаша вода. След 10 минути пийте от течността (3 пъти
дневно).
 Яжте много круши
(може и сушени). Те са
идеално средство за
отхрачване.
 Paзбъpĸайтe 250
г мeд и нacтъpгaн нa
дpeбнo xpян - пapчe c
дължинa oĸoлo 10 cм.
Bзeмайтe пo 1 c. л. пpe-

ди xpaнeнe 3-4 пъти
днeвнo.
 Смесете 100 г
зaxapocaн мeд c 2
ĸaфeeни
лъжичĸи
cинaпeнo
бpaшнo.
Bзeмaйтe пo 1 ч. л. 3 пъти нa дeн cлeд xpaнeнe.
 Hacтъpжетe нa
мнoгo дpeбнo 500 г
лyĸ и го вapете в 1 л
вoдa нa cлaб oгън 3-4
чaca. След като поизстине, смесете със
100 г мeд. Haлейтe в
бyтилĸa и зaтворете
дoбpe. Вземайте пo 1
c. л. 4-5 пъти днeвнo.

Камъните, които се образуват в
жлъчката, може да
са твърди и меки
като глина, с размера на песъчинка или до няколко
сантиметра в диаметър. Броят им
варира от един до
десетки и дори стотици!
До опасни последствия би могла да доведе дори и
песъчинка в жлъчния мехур, убедили са
се специалистите.
По тази причина те често препоръчват оперативно отстраняване на жлъчката. Народната медицина обаче има
своя теория за заболяването. Наскоро
немски медик и изследовател открива
комбинация от екстрактите на няколко
растения (бял трън, глухарче, артишок
и шизандра), която размеква камъните
и песъчинките и спомага за безболезненото им извеждане от тялото. По думите на лекарите процесът е по-бавен и
по тази причина се препоръчва тримесечен прием за пълни резултати, но не
предизвиква кризи и предпазва тялото
от последващо образуване на камъни в
жлъчката. Заедно с това се наблюдава очистващо действие върху черния дроб,
с което формулата се препоръчва при
пациенти с омазнен черен дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието
е регистрирано под името Хепа клийнър и е достъпно в България в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист) за Хепа
клийнър: „Препоръчвам горещо продукта. Аз самият провеждам всяка година тримесечен курс, за да поддържам
черния си дроб и да съм сигурен, че няма да страдам от камъни в жлъчката.“
Действие на Хепа клийнър:
Поддържа в норма стойностите на
чернодробните ензими
Подобрява обмяната на липидите и
намалява омазняването на черния дроб
Пречиства черния дроб от токсини,
бактериални и вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди, лекарства, алкохол
Намалява вредното въздействие от
прилагани химио- и лъчетерапия
Защитава клетъчните мембрани
Регенерира клетките и усилва ефективността на лимфната система за изхвърляне на тежки метали
Действа благоприятно върху храносмилателния тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата
Активира функцията на бъбреците

Хепа клийнър има дълготрайно
действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на
употреба. Без лекарско предписание.
състав
• Бял трън - екстракт (200 мг);
• Корен от глухарче - екстракт (200 мг);
• Артишок - екстракт (200 мг);
• Шизандра - екстракт (200 мг).
Препоръчителен прием
2 капсули дневно след хранене с
достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием,
за да получите най-добри резултати.
Но можете да започнете да чувствате
някои от предимствата и подобренията и много по-рано.

Цена:
1 áр. õ 42 лв. + Безïлатна доставка (Îáùо: 42 лв.)
2 áр. õ 38 лв. + Безïлатна доставка (Îáùо: 76 лв.)
3 áр. õ 35 лв. + Безïлатна доставка (Îáùо: 105 лв.)
Хепа клийнър можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40
както и на интернет страницата:
http://tonik.info/hepacleaner/
или в повечето аптеки в страната.

21.XI. - 27.XI.2018 г.
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д-р а. генова, специалист гастроентеролог и вътрешни болести,
мБал „люлин“, софия
Черният дроб е важен орган, участващ в храносмилането и очистването
на организма от вредни токсични вещества. Той играе ролята на филтър в организма, обработвайки и разграждайки хранителните вещества, които приемаме. Именно затова профилактиката
и предпазването му са важни фактори
за здравето на човека. Злоупотребата с
алкохол, тютюнопушене и приемът на
медикаменти предизвикват сериозни
увреждания на черния дроб.
„ХЕПаТофЕлиН“ е натурален продукт, поддържащ функциите на черния
дроб, който съдържа оптимална доза
екстракт от бял трън (силимарин), артишок, глухарче, соево и ленено масло.
Активните съставки в „ХЕПаТофЕлиН“ укрепват чернодробната
функция и хепатоцитите,
спомагат за
редуциране
на нежеланите ефекти при
употребата на
медикаменти,
злоупотребата с алкохол
и цигари, както и ускоряват бързото
нормализиране на чернодробните ензимни нива.
Въздействието на активните съставки
върху черния
дроб и жлъч-

ката се отразяват върху цялостния
метаболизъм на организма, както
и върху нормалното функциониране на храносмилателната система.
Прилагам „ХЕПаТофЕлиН“ при
лечение на пациенти с чернодробна стеатоза и чернодробна цироза „Чайлд-А” като монотерапия. При
всички болни бе установена добра
поносимост и не бяха наблюдавани странични ефекти. Контролните изследвания, направени 2 месеца след лечението, показват нормализиране на трансаминазните нива
при 80% от пациентите със стеатоза и при 65% от пациентите с чернодробна цироза.
Ето защо „ХЕПаТофЕлиН“ може
да бъде препоръчан като ефективен
и добре поносим продукт при лечението на чернодробни увреждания.
„ХЕПаТофЕлиН“ благоприятно повлиява възстановителните
процеси на черния дроб, спомага
за пречистването на организма от
токсини и вредни вещества, ускорява регенеративните функции на
чернодробните клетки, оказва позитивно влияние върху цялостното функциониране на храносмилателната система, засилва жлъчната
секреция и стимулира обмяната на
веществата.
Влагането на течни растителни
екстракти в капсулите „ХЕПаТофЕлиН“ гарантира отлична поносимост, по-бърза разтворимост и усвоимост от организма.

Çа контакти: Вита Херá,
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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ËÈÏÈÁÎÐ
- да елиминираме
високиÿ õолестерол
Лекарите сигнализират, че през последните години се наблюдава видимо покачване броя на пациентите с висок холестерол.
Това е тихо заболяване, при което повечето симптоми се проявяват след като вече
са нанесени значителни щети върху различни органи. Но все пак,
ако забележите жълтеникави петна по кожата
и около очите си, чувствате болки в краката
и гърдите, недостиг на
въздух, неравномерни
сърдечни удари, прекомерно потене и периоди на изтощение – това са сигнали, че стойностите на холестерола ви са извън здравословните нива.
Прекомерното количество на холестерол в кръвта се натрупва в
кръвоносните съдове и образува
плаки, които причиняват стесняване на кръвоносните пътища
– атеросклероза.
Пълното запушване на тези съдове
може да доведе
до сърдечна недостатъчност или
удар и значими
увреди и на другите органи и системи в тялото.
Нездравословното
хранене,
наднорменото тегло, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол,
тютюнопушенето, някои лекарства, наследственост са само част
от причините за висок холестерол. Сериозен рисков фактор е
възрастта. В повечето
случаи при мъжете холестеролните нива се
повишават след 50-годишна възраст. При жените това става след
менопаузата с намаляване нивата на естрогените. Често висок холестерол имат хората с
високо кръвно налягане или диабет. Затова
е препоръчително да
хванем заболяването
в самото начало, за да
предотвратим развитието му и да се предпазим от усложнения.
Повечето случаи на
висок холестерол могат да се коригират
с помощта на промени в начина на живот,
по-ниска консумация
на мазнини, движение,

но не без помощта на
специални продукти за
регулиране на нивата.
Специалистите в цял
свят, както и у нас вече се ориентират към
продукти с природни
съставки. Те препоръчват своевременен
прием на липибор,
100% естествен продукт за регулиране на
холестерола - повишаващ добрия холестерол (HDL) и намаляващ
лошия (LDL) и триглицеридите. Понижава
риска от сърдечен инфаркт и инсулт. Предпазва от развитие на
атеросклероза.
липибор е напълно
безопасен и не води до
странични ефекти. Освен то-

ва той има синергичен ефект с други
продукти, понижаващи холестерола (статини, фибрати). Потенцира антиагрегантното действие на аспирина. Може да се приема
от диабетици, хора на
преклонна възраст и
от болни с понижена
чернодробна функция.

Липибор
за здравословни
нива
на холестерола
какво съдържа
липибор?
липибор е оригинална комбинация от

природни съставки,
разработена с цел понижаване на холестерола в кръвта. Всяка
капсула съдържа висококачествени стандартизирани екстракти на
поликосанол, ниацин и
бета-глюкан.
кога да приемаме
липибор?
липибор се употребява като помощно средство към промяната на храненето
и начина на живот с
цел намаляване повишените нива на холестерола. Той е отлично
средство за хора с хиперлипидемия, висок
общ и лош холестерол и триглицериди, за
страдащи от сърдечно-съ-

дови заболявания, исхемична болест, инфаркти и инсулти. липибор понижава тромбоцитната агрегация
както при здрави, така и при хора с повишен холестерол, което е от полза при пациенти с „claudicatio
intermittens“.
как да приемаме
липибор?
Начална доза - 1 капсула вечер. Положителният ефект настъпва още през първите
6-8 седмици. При необходимост - 2 капсули дневно на обяд и
вечеря.

LIPIBOR е търговска марка на фирма БОрОла.
За консултация с лекар специалист можете
да се обърнете към клиника БОрОла, софия
1202, ул. Цар симеон 52, тел. 02/ 983 62 03,
да пишете на office@borola.com или да се
информирате на www.lipibor.com. може да
поръчате онлайн на www.momo.bg
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките, съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти. Представлява водноразтворим прах от
билки, горски плодове
и лимец.
видове
Тракеия:
1.сърце
и кръвоносна система – възстановява функциите на сърцето, черния дроб и
далака, нормализира кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.Храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-добър сън, бодрост и концентрация.
Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава съпротивителните сили на организма
и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира метаболизма, подпомага контрола
на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага
нормалното функциониране на
мозъка – памет, концентрация,
мисловна дейност.
Всеки вид действа най-силно
за посочения проблем като подобрява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи и нямаше ефект.
Ползвах
Тракеия
почти без
пари и веднага започнах да се подобрявам. След няколко месеца,
правейки редовните изследвания,
лекарите не повярваха какво се е
случило с мен. Тичам, работя, живея нов живот. Използвайте го и
сами се уверете в силата на този продукт.“
Мария иванова, Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо може да ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския клуб го ползвахме, защото можехме да си го позволим. След няколко месеца всички
започнахме да споделяме, че невероятното се случва. На един се подобри сърцето, на друг ставите,
на трети белия дроб, ходиме два
пъти повече без умора. Чувстваме се много по-жизнени и нашите
приятели последваха нашия пример. Досега няма недоволни.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

Прескочете есенната епидемия
от безсъние с Виватонин Лека Нощ
Смяната на сезоните, както и резките колебания в температурата и атмосферното налягане, които са характерни за такива преходни времена,
докарват безсъние и затова изискват
специални грижи за осигуряване на
пълноценен сън. Особено когато се
сбогуваме с есента и посрещаме зимата – период на потиснатост, тревожност, черни мисли. Макар че живеем в 21 век, ние продължаваме да
се поддаваме на подсъзнателен, вкоренен от хилядолетия страх как ще
изкараме зимата.
Ако към изострената чувствителност прибавим и понапредналата възраст – безсънието ни е гарантирано.
Неслучайно специалистите говорят за
епидемия от безсъние през есента.
Тя никак не е безобидна и като всяка
епидемия взима много жертви. Недостигът на сън се отразява на целия
организъм както на психическо, така
и на физическо ниво. Когато той не е
достатъчен и човек спи по-малко от
седем часа нощем с много събуждания, нервната му система се обостря.
Добрият сън подпомага имунната защита на организма за справяне с вирусите през есента и зимата. Невъз-

можността да заспим се появява
по-често при жените заради повишения стрес (60%). Безсънието при мъжете е значително послабо застъпено – 40%. Но при
всички то води до хронично изтощение.
Всичко това може да се избегне. виватонин лека Нощ е уникална комбинация от естествени съставки - мелатонин и Валериана, които взаимно усилват
ефектите си и гарантират пълноценен сън. За свойствата на мелатонина да подобрява качеството
на съня вече говорихме. Във виватонин лека Нощ действието на мелатонин се усилва от високопречистения
и стандартизиран екстракт на Валериана. Биологично активните вещества от Валериана успокояват нервната система, премахват напрежението, стреса и улесняват заспиването.
Благодарение на Валериана нощният
сън е продължителен и пълноценен,
без прекъсване от чести събуждания.
Екстрактът от Валериана има и други
положителни ефекти – подобрява настроението, премахва тревожността и
подобрява концентрацията.

виватонин лека Нощ
улеснява заспиването,
удължава продължителността на
съня,
намалява честотата
на събужданията, премахва
нервното напрежение, стреса, тревожността при неврози. виватонин
лека Нощ е ефективна природна алтернатива на сънотворните лекарства. Повлиява благоприятно нервната система по физиологични механизми. Безопасен е при продължителна употреба.

Виватонин Лека Нощ
За пълноценен сън

състав:
Високи количества на активни съставки с доказан ефект върху съня екстракт от корени на Валериана 200
mg и Мелатонин - 5 mg.
Действие:
съкращава времето за заспиване
удължава продължителността на съня
намалява честотата на събужданията
регулира биологичния часовник
тушира стреса и психическите натоварвания
подобрява дейността на вегетативната нервна система, настроението и
имунните функции
улеснява адаптацията след смяна на
часовите зони
мощен антиоксидант
Дозировка:
1 капсулa вечер, 30-60 мин. преди сън.

Vivatonin® е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация с лекар
специалист се обърнете към клиника БОрОла, софия 1202, ул. „Цар симеон“ №52
тел.: 02 / 983 62 03, е-mail: оffice@bогоlа.соm. За по-богата информация посетете
www.vivatonin.com. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ДИАБЕТЪТ - най-бързо
прогресиращата болест
Никак не е случайно,
че по данни на Международната диабетна федерация диабетът е едно от най-бързо прогресиращите заболявания
в света. Специалистите
прогнозират, че в близките години то ще стане
истинска пандемия. Това
никак не е случайно, защото диабетът се свързва с влошеното качество на живот – недобрите
хранителни навици, лошата двигателна активност, постоянното излагане на стресови фактори – всичко това е част
от ежедневието ни.
Често диабетът е съпроводен с усложнения,
които се дължат на високите нива на кръвната захар. Най-общо те се отразяват върху малките и
големите кръвоносни съдове. Усложненията при
малките кръвоносни съдове се изразяват в нарушения във функционирането на очите, бъбреците и нервната система,
а тези при големите кръвоносни съдове водят до
заболявания в сърдечносъдовата система, мозъка
и долните крайници.
Добрият контрол на
нивата на кръвната захар,

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

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

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

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен
аПликатОр
за всЕки ДоМ
Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообраЦ
щението,
19,9 ЕНа
8л
отпуска
в
мускулите и нервите.

.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com
ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.

КРАЙ НА ШУМА В УШИТЕ И ГЛУХОТАТА!
“Медицински доклад на английски учен от кембридж потвърждава, че след дългогодишни
изследвания е открил био-нанотехнологичен метод за възвръщане на слуха за 4 седмици.”

От медицинския доклад
на отолога професор Майкъл Барет (на снимката) се
разбира, че след дългогодишни проучвания и изследвания
е патентовал биологичен нанотехнологичен метод за възстановяване на слуховата способност. Благодарение на тази формула предоставя възможността на пациентите да се премахнат
шумът и пищенето в ушите на 90%, подобрява чуването на високите тонове на 95%, премахва чувството на запушен ушен канал и подобрява комфорта на
чуване на 100%.

ЗНАЧИТЕЛНО
ВЪЗСТАНОВЯВА СЛУХА

“невероятно, но преди 45 години, когато започнах кариерата си, не бих повярвал на това, че с
тази формула ще се възстановят рецепторите и
слухът на пациентите ми”- потвърждава един от
най-добрите отолози (специалисти ушни заболявания) на Обединеното кралство. „Опитът ми, натрупан през годините, ми даде възможност да вникна
в същността на проблема с недочуването, шума
в ушите и загубата на слух. също съм доказал, че
съвременните слухови апарати и усилватели на
слуха не са надеждни, а хората дават хиляди левове. със замисъл и желание да помогна на милиони недочуващи се обърнах към помощта на бионанотехнологията, която въздейства на молекулярно ниво” - вдъхновяващо разказва Майкъл Барет.
”няма значение от колко време имате понижен слух или шум в ушите, това може да се промени и да си възвърнете нормалния слух и комфорта
ви” - уверено споделя откривателят на формулата.
Почти 2 милиона души в цял свят потвърдиха ефективността на тази уникална формула, в това число
около 15 хил. души от България, които са преминали терапията и потвърждават ползите от този метод.

ОТОЛАРИНГОЛОЗИТЕ СА В ШОК!
Показвайки резултатите от терапията на водещите
специалисти “уши нос гърло”, всички те бяха шокирани...
“не можехме да повярваме, че без ползване на слухови апарати може да се постигне подобен ефект”
- споделят отолозите от Англия. “възможно е вечно да
имаме отличен слух, но стига да намерим тайната
на природата и нейните дарове” - категорични са експертите от био-нанотехнологичната лаборатория в Кембридж. Само качествен продукт, съставен от чисти натурални съставки, може да даде бързи и трайни резултати,
стимулирайки организма да реши тези проблеми по натурален път. Съвременната нанотехнология на молекулярно ниво помогна да се създаде уникалният продукт
“стенопран ултра’’.

ПАТЕНТОВАНА НАТУРАЛНА
ФОРМУЛА

Формулата на този продукт е поместена в капсула,
съдържаща 14 активни съставки, които бързо и ефективно възстановяват косъмчевите клетки и рецептори, подобрява кръвообращението и оросяването в
слуховия орган. Възстановява правилното предаване и усилване на трептенията от тъпанчевата мембрана до вътрешното ухо. Това дава възможност да
се отстрани шумът в ушите и да се възстанови слуховата способност и чуваемост. Значително добре бихте чували дори човек, който говори шепотно на няколко метра от Вас.
„Периодът на ползване на препарата зависи от
процента на загуба на слух и причината, поради
която е започнало намаляване на слуха, но преди
всичко препоръчвам 2-месечна терапия на ползване, за да имате пълноценен резултат“ - уверено
съветва професор Майкъл Барет.

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ

Понеже технологията за обработка на ценните съставки не е евтина и за да е финансово достъпен препаратът за българските граждани, са избегнати всякакви

посредници и дистрибутори. В момента в България покупката на препарата става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за България.
ваЖНо! само първите обадили се 120 души ще получат продукта на професор Майкъл
Барет вместо 189 лв. само за 55 лв. - опаковка, достатъчна за едномесечен курс на ползване. осигурена е и безплатна доставка до
ваш адрес!
Промоционалната отстъпка
е валидна до 30.11.2018 г.

МНЕНиЯ На Хора, ПрЕМиНали ТЕраПиЯТа

“Доверих се на опита на професора и използвах препарата. Слухът ми се обостри и вече чувам внуците
си отлично. Сега се чувствам изключително комфортно и радостен. “
Марин филипов, 78 г., софия
“В продължение на 10 години шумът в ушите ми
направо ме подлудяваше, а с препарата той изчезна!
Радвам се като малко дете.”
василка Добрева, 62 г., варна
“Въпреки усложненията, които имах в ушите, препаратът ми въздейства положително. Синът ми го
поръча и след 4 седмично ползване чувам ясно и отчетливо всяка една дума.”
Димитър караиванов, 83 г., Пловдив
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ÀËÒÎÐÈß è çàáîëÿâàíèÿòà Причини и лекове за
íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà торáичките ïод очите
Острите белодробни
заболявания водят до
краткотрайна загуба на
работоспособността, а
напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за трайно
инвалидизиране. В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна степен дихателна недостатъчност. При хроничната дихателна недостатъчност се наблюдава нарушение в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради
задушаване на малките
дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на
кислород в организма и
съответно по-ниското му
съдържание в тъканите),
но без хиперкапния (повишено съдържание на
въгледвуокис), тъй като
въглеродният двуокис
преминава през алвеоларно-капилярната мембрана 25 пъти по-лесно
от кислорода.
За да не се стига до
хронифициране на заболяванията, не трябва да се
допуска продължително
въздействие на различни видове агенти, дразнещи бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах,

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

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

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

Основната причина за появата на отоци и торбички под очите е натрупване на течности в организма през нощта. Играе роля и възрастта, защото
подкожният слой се променя с годините.
Торбичките може да се дължат на заболяване на
вътрешните органи, нервната система, бъбреците,
сърцето, стомаха. Като излекувате болния орган,
ще се избавите и от отоците.
Ако плачете много или изпивате солидно количество алкохол вечер, също ще страдате от торбички под очите.
Понякога козметичните средства предизвикват
алергия на кожата около очите и тя подпухва.
съвети
Намалете солта (не повече от 5 г дневно) и кафето и пийте най-малко по 1,5 л вода за деноно-

щие. Наблегнете на консумацията на продукти, които съдържат витамин В5. Такива са рибата, месото, яйцата, черният дроб, бобът, пресните зеленчуци и най-вече аспержите, цвеклото и карфиолът, печурките. Този витамин се среща и в млечните продукти, орехите, пшеничните кълнове, пълнозърнестия хляб. Излишъците от течности в организма се намаляват и с помощта на диня, ягоди,
магданоз и тиква.
Картофите също премахват отоците под очите. Достатъчно е да сложите върху клепачите си
кръгчета суров картоф за 25 минути. Може да използвате и маска от сварени пасирани картофи с
малко нарязан на ситно магданоз. Кръгчета краставици върху клепачите също премахват отоците. Прекарвайте повече време сред природата и
се наспивайте (7-8 часа за денонощие).

Ставите ви са износени и възпалени?

Д-р стоянов разказва за последните новости
в помощ на ставните заболявания:
Ако костите ви са податливи към травми и ви болят
или не можете да се движите свободно. Ако имате заболяване на опорно-двигателния апарат. Ако сте пробвали какво ли не, но желаното облекчение не идва...
Уверено препоръчвам на своите пациенти „артрофикс регенератор“ - самото му име подсказва, че има
регенериращи свойства. „артрофикс регенератор“
е първият по рода си иновативен продукт на пазара с
формула, която клетките абсорбират и разпознават като максимално естествена. Така тялото усвоява пълноценно вложените субстанции и болката и сковаността
изчезват по естествен път. Забелязъл съм, че пациентите ми регистрират подобрение още от първия ден на
прием на „артрофикс регенератр“. Въпреки това аз препоръчвам да приемате продукта
поне три месеца, за да се натрупат полезните съставки дълбоко в ставния хрущял и костите и
да получите дълготраен ефект.
Arthrofix Regenerator
участва в изграждането на ставните хрущяли.
Съдейства за подобряване смазването на ставите,
предотвратява дегенеративните процеси в тях и повишава функционалния им капацитет.
Подходящ е при преждевременно износване на
ставите и гръбначния стълб. Снабдява организма с калций и фосфор от растителен произход.
Подпомага различни състояния на опорно-двигателния апарат. Съчетава по оригинален начин качествата на силно концентрирана формула от екстракти,
позволяваща оптимална усвояемост и възможност за
приемане на максимални дози на основните съставки.
Arthrofix Regenerator подобрява кръвообращението и доставя ценни хранителни вещества до всички
стави и хрущяли.
С напредването на възрастта концентрацията на
глюкозамин в тялото намалява естествено и затова не
е чудно, че почти всички хора в по-зряла възраст страдат от един или друг вид ставни проблеми.
Arthrofix Regenerator доставя необходимия за организма глюкозамин и по този начин спомага за:

Предпазва от остеопороза
Помага при артрит
Служи като градивен материал на хрущялната тъкан
Намалява болките в ставите и премахва дискомфорта
Грижи се за общото здраве на ставите и ставните
хрущяли
При ставни травми и възпаления
Препоръчва се на спортисти и хора, водещи активен начин на живот
Подпомага по-бързото зарастване на рани по тялото.
какво ЩЕ сЕ слуЧи с вас след тримесечен
прием на Arthrofix Regenerator:
Участва в изграждането на ставните хрущяли.
Съдейства за подобряване смазването на ставите, предотвратява дегенеративните процеси в тях и
повишава функционалния им капацитет.
Подходящ е при преждевременно износване на ставите и
гръбначния стълб. Снабдява организма с калций и фосфор от растителен произход.
Подпомага опорно-двигателния апарат.
ЕТаПи На ДЕйсТвиЕ
ПрЕМаХва БолкаТа
Arthrofix Regenerator подобрява кръвотока в ставите. Богат е на олеуропеин – мощен имуностимулант,
ефективен срещу редица инфекции, в това число и гъбични. Ефективен е при повечето ставни възпаления
и травми и помага за намаляване на болките и отоците.
По време на първата седмица на ползване на
Arthrofix Regenerator ставите ще укрепват, а болките и причините за появата им ще бъдат систематично
премахвани. През всеки изминал ден болката и сковаността в ставите ще намаляват до пълното възстановяване на подвижността. Ще усетите подобрение още
след първите 3 дни.
сТиМулира клЕТкиТЕ
Много важно условие за нашата гъвкавост и подвижност е доброто състояние на ставния хрущял, който служи като буфер, омекотяващ ударите между костите и улесняващ движението в ставите. Ставният хрущял е изграден от съединителна тъкан, богата на кола-

ген, еластин, хиалуронова киселина и вода. Тези съставки са от критично значение за неговата здравина и еластичност. Arthrofix Regenerator съдържа вещества, които
осигуряват оптимално подхранване и възстановяване на
хрущялната тъкан.
Дори и най-добрият препарат не би могъл да предотврати дегенерация на ставите, ако организмът не бъде
стимулиран към производство на колаген,
синовиална течност и регенерация на ставния хрущял. Повечето средства само временно ще маскират признаците за дегенерация
на ставите. С течение на времето всички микрокухини и наранявания по ставите ще излязат наяве и ако не вземете мерки навреме, ще Ви донесат още повече болки и физическо ограничение.
Формулата Arthrofix Regenerator въздейства на наноклетъчно ниво. Спира дегенеративните процеси, засягащи ставите
и инициира процеса за автоматичното им
възстановяване. Вместо само да потушава
проблема, активизира клетките. Организмът започва сам да възстановява ставите. Възстановителният процес протича като този на младини. Възвръща правилното
ниво на колаген и синовиална течност само
след три седмици!
НаПълНо оТБлокира сТавиТЕ
Всеки човек иска да бъде гъвкав и подвижен, но
с времето това става все по-трудно. Натоварванията,
травмите, възпаленията и възрастта се отразяват на
всички ни. За да поддържаме ставите си, подходящите хранителни добавки са просто задължителни. Съдържанието на глюкозамин в Arthrofix Regenerator

е значително по-високо в сравнение с масовите добавки на пазара.
Глюкозаминът нормално се произвежда в тялото
ни и участва в изграждането на ставните структури
– хрущял, връзки, капсули и синовия (ставната течност). Той прави ставите едновременно по-здрави,
по-сочни и по-гъвкави, тъй като отговаря за достатъчното водно съдържание на хрущяла.
С възрастта способността ни да синтезираме глюкозамин намалява, ставите ни
изсъхват, хрущялната тъкан изтънява и
се износва. Това води до болки, възпаления, дегенерация и ограничена
подвижност. Единственото решение
е да се приемат хранителни добавки
с глюкозамин,тъй като обикновените
храни почти не го съдържат.
Arthrofix Regenerator намалява
възпалението и болката без странични ефекти, регенерира ставните повърхности, подобрява качеството на
ставната течност и възстановява подвижността и гъвкавостта. Ефектът му
е бърз и сигурен при всеки човек. По
време на четвъртата седмица от терапията настъпва отблокиране на ставите и пълно възвръщане на еластичността. Благодарение на това лактите, тазът, колената, гръбнакът и раменните стави възвръщат пълната си подвижност – без болка и без каквито и да е
ограничения.
„артрофикс регенератор“ притежава сертификат за качество, което е гаранция за полезността на
продукта и ефективното му действие.

Продукта „артрофикс регенератор“ можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/arthrofix/ или в повечето аптеки в страната.

ЦЕÍА:

1 áр. õ 49 лв. + Безïлатна доставка (Îáùо: 49 лв.)
2 áр. õ 45 лв. + Безïлатна доставка (Îáùо: 90 лв.)
3 áр. õ 39 лв. + Безïлатна доставка (Îáùо: 117 лв.)
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годишните абонати, участващи в нашата томбола,
могат да спечелят един от тези продукти

Н

ежен гел, предназначен за релаксиращ масаж и възстановяване на комфорта във
врата, раменете, гърба, кръста
и крайниците. Основната
му активна
съставка
е
екстракт
от корен
на
черен оман
( S y m phytum
officinale), известен
още като
зарастличе. Черният оман
е богат на
алантоин, който
стимулира регенерацията на
клетките и заздравяването на кости, хру-

щяли и мускули, както и на розмаринова
киселина с успокояващо и противовъзпалително действие.
От дълбока древност

травми, както и при
ставни и мускулни
болки от различен
произход. В допълнение формулата на
гела включва ментол
и камфор,
които ускоряват
настъпването на
желаното облекчение и релаксация.
Прилага се 1-2 пъти
дневно върху чиста
и суха кожа с масажни движения. Попива
бързо и не оставя неприятни следи.

ÌАСАÆЕÍ ÃЕЛ
С ×ЕРЕÍ ÎÌАÍ

екстрактът от черен
оман се прилага за
възстановяване след

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

Да защитим
сърцето и
паметта си
с ГинкоВин

Гинко Билобата е най-старият познат дървесен вид. Той успешно се ползва
във фармацията от стотици години. гинко Билоба спомага за подобряване на
кръвообращението към мозъка и крайниците, и за усилване на паметта. Приемът на екстракт от гинко подобрява кръвооросяването на крайниците, благодарение на което успешно се бори срещу болестта на рейно, известна още като „синдром на студените крайници”. Подходящ е и при възрастни хора със затруднения при ходенето, поради болки и подуване на краката, причинени от
нарушено кръвообращение в долните крайници.
Хората, които имат проблеми със сърдечно-съдовата система (високо кръвно налягане, атеросклероза, високи нива на холестерол и триглицериди), се повлияват благоприятно при прием на екстракт от гинко Билоба и гроздово семе.
комбинацията от двата натурални растителни екстракта може да бъде от полза
на хора, страдащи от снижен тонус и хронична умора.
Приемайте висококачествени хранителни добавки със съставки, които влияят
благотворно върху кръвообращението. Такъв
продукт е GinkgoVin (гинко вин). Той съдържа екстракти от гинко Билоба
и гроздово семе, които
имат доказан ефект. Екстрактът от гинко Билоба е с най-голяма чистота на българския пазар.
Една таблетка дневно
осигурява благотворния ефект. в една опаковка GinkgoVin се съдържат 60 таблетки, които са достатъчни за двумесечен
прием. Можете да намерите в аптеките без рецепта или онлайн на www.botanic.cc.

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ
При кървящи венци

 Четката за зъби се потапя в
прах от нишадър и най-малко 10
минути се прави фрикция на венците. След процедурата не се консумира храна и не се пие вода поне 1 час.
 Намерете смола от бяла мура.
Дъвчете я един час 2 пъти в месеца.

При хроничен конюнктивит

Приготвя се запарка на щипка сух
невен в 100 мл вряла вода. След
15 минути отварата се прецежда и
с нея се прави промивка на очите
няколко пъти през деня. Схемата

за лечение е следната:
2 седмици по 1 чаена лъжичка
невен в 100 мл вряла вода;
2 седмици по 2 чаени лъжички в
100 мл вряла вода;
2 седмици по 3 чаени лъжици в
100 мл вряла вода;
2 седмици по 4 чаени лъжици в
100 мл вряла вода.
Лечението продължава общо 8
седмици, като запарката се прави
всеки ден и не се оставя за следващия.
Рецептата е много ефикасна!

2
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ато почина съпругата на Първан Пърлев, той, ще не ще, се
пренесе в София да бъде
близо до децата си. Синът
му Тодор печелеше добре
като предприемач и веднага устрои баща си в съседната гарсониера - хем
да е близо до него, хем да
не дотяга със съветите на
снахата и внуците.
Като се настани, дядо Първан потегна личния си гардероб. Купи си
не скъп, но елегантен костюм, няколко ризи, два чифта обувки… Наистина видът му се промени и в новото си битие той заприлича на градски пенсионер,
който постоянно търси нови познанства и приятелства. Сам, както знаете, не
се живее.
Беше любопитен и контактен човек и самотата на
големия град го потискаше. Първата му работа бе
да разучи маршрутите на
обществения транспорт.
Започна от метрото. Сутрин отиваше на метростанция „Люлин” и от тук
започваше неговото пътешествие из столицата. Още
първите дни забеляза нещо необичайно за него. В
метрото никой с никого не
говореше. Млади и стари
бяха извадили телефонните си апарати и съсредоточено чукаха по тях като гладни врабчета есен.
Четяха нещо или говореха с някого, а на него му се
струваше, че си приказват
сами. По уредбата на влакчето съобщаваха спирките
и някой, залисан в телефона си, пропускаше да слезе
на станцията, за която пътуваше. Възрастният човек смутен наблюдаваше
тази безкрайна залисия,
която според него правеше млади и стари някакви
неясни човешки същества,
без образ и подобие, индивиди, които се взираха
в далечината и не вижда-

Проза
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КУМ
ха какво става около тях.
Един ден във влакчето до него седна млад, добре облечен мъж. Младежът веднага извади телефона и започна да чука по
него като кълвач по изсъхнал дънер. На следващата
спирка във вагона се качи
момиче с дълги руси коси,
ангелски красиво лице и
големи сини очи. Тялото й
се източваше нагоре като
на принцеса от приказките. Под късата рокличка се
показваха
дълги бедра, които
долу завършваха
с нежни
глезени и
стъпала,
обути в
леки римски сандалки. Дядо Първан
я огледа
внимателно и като
познавач
едва не извика: „Аферим бе, моме...”
Това нежно, красиво създание седна точно срещу
младежа до него, който
продължаваше да кълца
по екранчето на телефона. За изненада на дядото
и момичето извади телефон и без дори да огледа
пътниците наоколо, се завзира в кутийката. „Е, това нещо е прекалено - помисли дядото и продължи
мисълта си: - Гледай го този как е забил нос в тази
проклетия, а не вземе като
мъж да се огледа наоколо.
Ей, момче, от тази кутийка
заек няма да излезе. Зайчето е срещу теб. Прибери това и погледни. Красота!!!“ Така, разговаряйки
напрегнато със себе си, дядо Първан не издържа и

Поезия

красива жена. Той понечи
да се извини. Те също се
заизвиняваха. Изведнъж
младият мъж се взря в невнимателно побутна свой- го, огледа го съсредоточески по лакътя младия чо- но и извика:
век. Той недоволно откъс- Галя, това е човекът.
на очи от телефона. Дядо- Да, той е… Дядото от мето кимна заговорнически с трото…Какъв късмет! Наглава към момичето и ти- ли сте вие, господине?
хо му рече:
Първан гледаше не- Момче, извини ме, но разбиращо изненадан и
от младини ми остана на- едва след няколко секунвик, като видя хубава же- ди в главата му изплува
на, все ми се иска да спо- споменът от метростанделя с някого възхищени- ция „Сердика“.
ето си…
- Да, аз съм, млади човеМладият мъж изнена- че. Това е момичето, зайдан погледна девойката и, чето…Ах, колко сте красиви! Какъв късмет
рис. симеон маринОв извадих, че пак ви
видях…
- Не, ние сме късметлиите, ти ни показа щастието, дядо. Без теб аз, слепецът, щях да го подмина – говореше
младият мъж, като
се задъхваше от радост. Намерихме те
най-после!
Галя приближи
до стария човек и
каза:
- Бори всичко ми
е казал и ние бяхме
схванал смисъла на разго- решили, ако ви открием,
вора, разбиращо се усмих- да ви помолим да ни стана. По уредбата съобщиха, нете кум… Благодарение
че влакът наближава ме- на вас се намерихме. Ще
тростанция „Сердика“. Мо- приемете ли?
мичето се заприготвя да
- Приемам! Ама трябва
слиза. Дядо Първан кими кума да търся…- засмя
на насърчително с глава.
При потегляне на мотри- се Първан.
- Кумата я имате от мен
сата със задоволство видя,
изчурулика
шеговито моче на перона младежът гомичето
и
допълни:
– моявореше нещо на момичета
баба.
то, а то се усмихваше приИ тримата избухнаха в
теснено. Влакът тръгна.
смях,
а дядо Първан тихо
Беше септември. Есенпродума:
та бе ожарила вече дър- Става, ако е хубава каветата в неповторимите
то
теб…
си багри. Тази сутрин дяТри месеца по-късно
до Първан слезе на метроПърван
Пърлев и баба Ростанция „Ж. Кюри“ и я заразглежда. Спря се пред сица сложиха подписите
ядреното кълбо, обиколи си като гаранти за любовго. В този момент едва не та на младите влюбени.
се сблъска с млад мъж и
кръстан влаДиМиров
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Тя се спря отмаляла на прага –
необичана, мърлява, бита,
с поглед, дето сърцето ти стяга...
Тя се спря и за хляб ме попита.
Беше спала където
завари
и със псета
трапеза делила
по студени и зли
тротоари –
стара българка,
майка немила.
А сега ми стоеше на
прага –
не можала
нататък да мине,
и очакваше кротко
и благо
само къшейче,
не милостиня.
За децата я питах - къде са?
Трепна... Тръгнали двамата сина.
Тоя грешен живот ги отнесъл,
кой ги знае в коя са чужбина?....
Стара българка... Ничия майка!
Взе си хляб на сбогуване само
и си тръгна... Умираща чайка...
Бог да пази живота ти, мамо!
Ники коМЕДвЕНска

Не е случайно
Не е морето до колене
и нито пътят ми е гладък.
Не грее слънцето по мене
и ни животът ми е сладък.

Мъглите вечер ме загърлят
и правят нощите ми черни.
Отвсякъде ме все отхвърлят.
Приятелите ми - неверни.
Ограждат ме със изневери,
в душата сеят ми бодили.
Пред мен затварят всички двери
и губя вече мъжки сили.
Така животът ми протича
във времето необичайно.
И че душата ми се спича,
това съвсем не е случайно...
Никола аПосТолов, софия
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Продължение от бр. 46
Под това наименование се крие днешната Национална разузнавателна служба,
или по-простичко казано - Българското
външно разузнаване.
Основна и единствена задача – издирване на нови документи за българската история. Не знам на коя
дата е създаден отделът, но на 23.ХII.1973 г.
в апартамента ми рано-рано цъфна офи-

цер от службата, който ми предложи да
се включа като секретен сътрудник, т.е. бил
съм един от първите
вербувани. Има си хас
– от документите по
проучването се леят
хвалби, от които и сега ми се червят ушите.
Не било имало такъв
студент в последните
10-15 години, с десетина научни публикации още като студент
и т.н. Най-куриозна е
оценката ми като мъж:

не съм гонел жени, но
не съм отказвал на никоя, която ми се предложи. Това е вярно, но
само защото нямаше
нужда да ги гоня – те
сами идваха при мен.
През студентските си
години винаги съм живял в самостоятелно
жилище – първо в къща на „Горнобански
път”, после в апартамент на „Цариградско
шосе”. И те сами идваха под различни предлози – коя за учебник,
коя да й разясня нещо
във въпрос за изпит.
Според някои бях и добра „партия” за брак, а
поне по мое време колежките полудяваха на
тази тема в III курс, но
аз се пазех, като честно още в началото им
казвах, че нямам намерение да се женя.

Тук трябва да обясня защо посрещнах
спокойно предложението на българското разузнаване да издирвам извори за историята на България,
ставайки част от него.
Защото вече знаех, пак
от моите преподаватели, че историята освен
наука, носеща познание за миналото, задоволяваща естественото човешко любопитство, е и аргумент
за права. Аргумент за
права на всяка държава и на всеки народ върху определени спорни територии
и определено население. На много историци, включително и
на мен, тази функция
на историята не се харесва, но това са жестоките реалности на

света, откакто съществува. Най-старият пример, за който се сещам,
е от 1205 г., когато
кръстоносците обясняват на цар Калоян,
че са завладели Византия, защото са потомци на древните троянци на Еней и са дошли да си върнат отнетите от гърците земи.
А най-пресният е анексията на Крим. Русия
докьазваше чрез историята, че полуостровът е бил винаги част
от Русия и е предаден
от Хрушчов на Украйна
едва през 1954 г. Както
и че населението му е
преобладаващо руско.
България също е отделяла огромно внимание на тази функция
на историята. Националната доктрина след
Берлинския конгрес с

всички земи на Балканите, които са били
част от държавната ни
територия и са населени и през 1878 г. преимуществено с българи, да влязат един ден
в границите на българската държава. Затова
българските историци
събират, анализират
и публикуват усилено
сведения за българския характер на Одринска и Беломорска
Тракия, на Вардарска
и Егейска Македония.
Поморавието и Северна Добруджа – територии и население, останали след Берлинския
конгрес в границите на
Османската империя,
на Сърбия и на Румъния. А след 1913 г. – и
в Гърция и в Албания.
Следва
Божидар ДиМиТров

Писмата

21.XI. - 27.XI.2018 г.

сПОделете с нас
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Мили редактори,
Искам да разкажа на
страниците на любимия ми вестник и моята история. Самотна
жена съм, съпругът
ми почина преди 20 г.
Децата ме настаниха
в старчески дом. Вече четири години живея в него, доволна
съм от обслужването.
Имам приятели, чувствам се като у дома.
Аз съм човек на изкуството, занимавала
съм се с рисуване. В
дома срещнах много
интелигентни хора.
Но един от тях грабна
сърцето ми - мъж на
около 80 г., който стана моята сродна душа.
В началото си допаднахме много като начин на мислене. Той
ми сподели, че ме харесва и че все още
съм запазила детското
у себе си. Пиехме кафето си всяка сутрин
заедно, на обяд той
ми носеше храната от

стола в стаята, ей така,
просто за да ме поглези. Вечерите също
прекарвахме заедно,
предимно в гледане
на телевизия или обсъждане на някоя книга или филм. Времето
минаваше, свикнахме
един с друг и се търсехме непрекъснато.
Наскоро имахме организирана екскурзия до Рилския манастир. Взеха ни с автобус. Прекарахме един
незабравим ден сред
красотата на природата и на Рилската света обител. По време
на пътуването цялата
ни група пяхме стари
градски песни.
Той има много хубав глас и беше нещо
като солист при изпълненията ни. Въпреки
че вече е на преклонна възраст, все още е
чаровен мъж. Винаги
когато имаме някакво
тържество в дома, той
е в центъра на внима-

нието. Умее да се весели и да повиши настроението и на другите.
Стана така, че останалите обитатели на
дома забелязаха нашата привързаност.
Историята стигна и
до ушите на директорката. Един ден тя
ме извика при нея и
ми направи строга забележка, че този мъж
е забелязан да влиза
в стаята ми, което не
било морално и почтено. Обясних й, че на
нашата възраст не е
непочтено просто защото ние се държим
само за ръце. Въпреки всичко тя ме премести в друга стая,
която беше тъмна и
невзрачна.
Стана ми тежко, но
любовта ме окриля!
Смея да кажа, че се
влюбих на 76 г.

Радости и болки

баба и замина в чужбина, откъдето
праща пари всеки месец, но не са
ни достатъчни за издръжката. Майка ми отново е с друг мъж. Баба ми
вече не желае да се грижи за брат
ми (всъщност повече го гледам аз) и
майка ми иска да го вземе в чужбина. А аз, понеже съм на 20 г., трябвало да се оправям сам. И не само – тя
иска да продаде апартамента ни, за
да си подпомогне живота в чужбина,
а аз да взема някакви мизерни пари
от продажбата, за да си платя образованието. Излиза, че мен никой не
ме иска, освен брат ми, който толкова е свикнал без мама, че предпочита да остане при мен, отколкото при
нея. Родителите ми въобще не се интересуват какво става с мен. Като че
ли съм в някаква тежест. Не очаквах,
че майка ми няма да помисли за моето бъдеще, а дори ме оставя и без
апартамент.
Чувствам се като останал без семейство – имам роднини, но интересът им към мен е нулев. А ако остана и без брат ми, който вероятно ще се отчужди от мен, в бъдеще
ще бъда напълно сам и забравен
от всички.
Емил Т., видин
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Baнÿ Kocтoвa c кoшмapнo дeтcтвo
Baня Kocтoвa e
звeздa, пoзнaтa нa
пoчти вcички в Бългаpия. Koгaтo e билa дeтe oбaчe, живoтът й c нищo нe
й e пoдcкaзвaл, чe
eдин дeн щe живee в
лyкc. Бaщa й бил миньop в Димитpoвгpaд.
Ceмeйcтвoтo мy ce
мecти oт ceлo в нaйкpaйния кapтaл нa
гpaдa.
Baня билa тpeтoтo,
нaй-мaлкo дeтe в
ceмeйcтвoтo и кaтo
тaкoвa нaй-глeзeнoтo.
Tя pacлa бeзгpижнo
пoд кoнтpoлa нa мaйкa cи. Бaщa й peдoвнo
зacядaл c кoлeгитe cи
нa paкия cлeд paбoтa.
Baня чyвaлa, чe ce
кapaт c мaйкa й, нo
тoгaвa нe paзбиpaлa
cмиcълa нa кaвгaтa и
cи миcлeлa, чe тoвa ce

cлyчвa във вceки дoм.
„Имaлa е cиpoмaшкo дeтcтвo, живялa
e c нaй-нeoбxoдимитe нeщa. Билa e
oбичaнa oт poдитeлитe cи, нo знaeм, чe в
eдин мoмeнт бaщa й
ги изocтaвя. Toвa я
тpaвмиpa жecтoкo зa
цял живoт. Липcaтa
нa бaщa явнo нe й ce
e oтpaзилo дoбpe. Ho

въпpeки тoвa e жeнa
бopeц, дoкaтo cъпpyгът й я нaпycкa, зa
дa пee пo кopaбитe“,
cпoдeля кoлeжкa нa
пeвицaтa, зaпoзнaтa
c житeйcкитe й дpaми. Tя дoпълвa, чe Baня би имaлa кapиepa
кaтo нa Лили Ивaнoвa,
aкo нe ca paзличнитe бoлeжки, кoитo я
мъчaт.

Beнeтa Paйкoвa дава
пари за бедни и болни

г. Д., софия

Íèêîé íå ìå èñêà!

Пише ви едно 20-годишно момче.
Баба ми чете вашия вестник и затова
реших да споделя с вас. Имам усещането, че не съм потребен на никого,
защото най-близките ме изоставиха
и се сещат за мен само за да ме натоварят с някой проблем. Нашите са
се запознали в чужбина. Майка ми е
българка, а баща ми е от Франция.
Той ме е изоставил, когато съм бил
на две години. Имам само смътни
спомени от живота с него. Той дори
няма желание да ме види на живо.
Майка ми се ожени още два пъти,
но ме гледаше през цялото време.
Имам и по-малък брат от друг баща.
Преди три години тя ни остави при
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Bенета райкова cе
оказа c много широко cърце, въпреки че

мнозина я подценяват! Близо
200 000 лева е
раздала на бедни и болни xора водещата на
„Πапараци“.
Hещо наиcтина невероятно.
B продължение на повече от 25 г. тя
отделяла 10%
от вcичките cи
доxоди за благотворителноcт – факт,
който разкрива cамо пред
най-близките
cи xора.
звездата
твърдо вярвала, че не cамо
във физиката, но и в
живота вcяко дейcтвие
има равно противо-

дейcтвие и че за да полyчиш, трябва да дадеш.
именно затова още
като проxождала в профеcията, решила да отделя 10% от меcечната
cи заплата за xора, които имат нyжда от помощ. Bмеcто да ги ноcи
в църквата, Bенета започнала да наcочва
cредcтвата директно
към нyждаещите cе, за
да няма злоyпотреби.
Hе cе знае точно колко пари е раздала райкова през годините, но
грyби cметки показват,
че трябва да cа cе натрyпали около 200 xиляди лева.
Bодещата е yбедена, че да разказва за
даренията cи е вcе едно да cи прави реклама
c чyждата болка.

Caшкa Baceвa тaи жecтoк cпoмeн c пoлицaй
Caшкa Baceвa e cpeд любимитe изпълнитeли нa някoлкo
пoкoлeния. Πeвицaтa нacкopo
paзкpи шoкиpaщa cлyчкa oт
живoтa cи, кoятo никoгa нямa
дa зaбpaви.
Блoндинкaтa и бившa yчacтничкa във „BИΠ Бpaдъp“ пpeживялa иcтинcки кoшмap,
включвaщ мнoгo кpъв, yнижeниe и пpиcмex oт cтpaнa нa
пoлицaй. Cлeд yжaca тя cи пoзвoлилa дopи дa пpoкълнe yнифopмeния, нo пpизнaвa, чe дo
днeшнa дaтa дълбoкo cъжaлявa зa тoвa.
Koгaтo e нa въpxa нa cлaвaтa,
Caшкa Baceвa cи пoзвoлявaлa чecтo
дa кapa кoлaтa cи пиянa. Beднъж я
cпpял пoлицaй и тя oткaзaлa дa дaдe
пpoбa зa aлкoxoл.
Toй я зaмъкнaл нacилa в бoлницaтa. Taм eднa oт cecтpитe й cтeгнaлa
pъкaтa и зaпoчнaлa дa дъpпa кpъв.
A Caшкa изпитвaла yжac oт кpъв.

Πoлицaят cтoял oтcтpaни и ce
пoдxилквaл, a Caшкa гo пpoклeлa
дa yмpe.
Kъм днeшнa дaтa тя cъжaлявa зa
дyмитe cи и cмятa, чe Гocпoд я нaкaзвa зa вcички клeтви, кoитo e изpeклa
в минaлoтo cи.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Театърът се нуждае от
българска драматургия
Близо 55 години Светослав Пеев е знаков актьор в театъра, киното и телевията. Поставя пиеси, преподава актьорско майсторство в
школата на МОНТФИЗ. Директор е на Драматичния театър „Невена Коканова” в Дупница.

От стр. 1
тът“, „Балкански синдНа два пъти съм бил ром”. Как се родиха няуволняван, но съм се кои от тези великолепвръщал на сцената, та- ни пиеси?
ка че емоцията ме пре- Някога беше задълследваше винаги. Вър- жително на премиеривял съм по пътя си ес- те да присъства Тодор
тествено като продъл- Живков. Ако не дойде,
жение на това, което съм постановката си отиправил преди.
ва. Направихме „Рим- Трябва ли актьо ска баня” и когато верът да притежава вя- че говореха, че пиесата
ра и детска наивност в ще се спира, той дойде
онова, което пресъз- с един генерал. Спекдава на сцената?
такълът беше буря от
- Актьорът задължи- ръкопляскания и възтелно трябва да има торг, страхотно се привяра. Станиславски го емаше. След спектакъе казал – вяра и наив- ла имахме среща с неност. Но в живота да бъ- го. Живков попита: „Кой
де чист по наше време написа тази пиеса?” Стане е възможно. За пър- нислав се изправи: „Аз,
ви път излязох от стра- другарю Живков“ - „Жената през 1970 г. с То- нен ли си? А деца имаш
дор Колев, Константин ли?” Станислав казва:
Коцев, Коста Цонев, Пе- „Две!” – „Е, не те ли е
па Николова за снимки страх за децата?” – казва
в „Нощите на инспекто- Живков и се разсмя. А гера“ в Западен Берлин. нералът казва: „Тодоре,
Беше шок за нас, пред- смешно беше. Ти видя –
ставите ни се объркаха, смее се публиката.“ Исзащото мислехме, че тината е, че така се ровсичко е еднакво в цял ди Станислав Стратиев,
свят. През 1981 г. с Нико- иначе нямаше да го има.
ла Анастасов пък отидо- „Сако от велур“ и досега
хме за 3 месеца в Монре- се играе в 76 държави.
ал на световно изложе- Ние имаме двама автоние. Добре че Кольо бе- ри – Стратиев и Хрисше много
над нещата и с
ирония
сравняваше всичко.
Но животът на
сцената
е съвсем
друг. Безкрайно
съм бла- „Балкански синдром“
годарен на преподава- то Бойчев, чиито пиеси
телите, че ни научиха да се играят в 78 държави.
сме вътре в живота, пре- Станислав създаваше
създаден на сцената, но облика на Сатиричния
да отделяме ежедневи- и заради него в театъра
ето, което ни заобикаля. работеха най-добрите
Те бяха и уникални ак- режисьори – Коко Азатьори, които влизаха в рян, Иван Добчев, Мларолята стопроцентово, ден Киселов, които правеха особен театър. Преестествено, органично.
- Играли сте във живях уволнението мновсичките знакови пи- го тежко, но Станислав
еси на Станислав Стра- 10 години страдаше, питиев – „Римска ба- шеше все по-мрачни неня“, „Сако от велур“, ща, защото знаеше как„Рейс“, „Максималис- во ще стане в тази дър-

жава.
- Животът ви среща
с големи майстори на
сцената – Нейчо Попов, Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев,
Григор Вачков, Георги Парцалев, Димитър
Манчев. Какво научихте от тях като актьор
и приятел?
- Актьорското майсторство не се учи според мене, то е напълно
естествен процес. Някога имаше живот в Сатиричния театър, който

жисьор, актьор и театрален педагог. По
какво се различават
гръцката и кипърската
публика от нашата, как
е устроен театралният
живот в тези страни?
- В кипърския театър
ми предложиха да режисирам пиеса, която се
игра с голям успех. Останах 10 години в Кипър,
снимах в доста серийни
филми, занимавах се и
с театрална педагогика.
Кипърската и гръцката
публика не се различа-

над 35 филма. Кой режисьор ви е впечатлил
най-много?
- Направо ще ви кажа - Людмил Кирков.
Той беше много знаещ
и можещ режисьор, който страхотно работеше
с актьорите в киното.
За два-три дни ти влизаш в ролята чрез него.
Снимал съм в епизод с
две реплики, но така ми
обясни нещата, че след
филма критиците изписаха за този епизод повече, отколкото за други мои участия. Ще спомена също Христо Христов и Димитър Петров,
в чиито детски филми
съм снимал. Проявяваше много търпение и
постоянство в работата
с децата.
- Като директор на
Дупнишкия театър
„Невена Коканова“
познавате проблемите на театъра. Кое все
още му липсва?
- Театърът без драматургията е нищо. Мисля,
че трябва да се обърне сериозно внимание
на пишещите българска
драматургия, защото
чуждата драматургия
може да е хубава и ин-

щане. Преди казваха, че
имало цензура, но пишеха, а сега няма нови
пиеси, играем стари.
Това е основното. Например в Театро „Белли“ играят италиански
пиеси, а в сезона – една американска и една
френска.
- Тази година получихте Голямата награда „Кукерикон“ за цялостно творчество в
областта на хумора и
сатирата. Скъпа ли е за
вас наградата на Сатиричния театър?
- Безкрайно съм благодарен за наградата
„Кукерикон“, много е
скъпа за мен. Ако има
нещо, което може да ме
разплаче, е това.
- Как ще отпразнувате своя 80-годишен
юбилей – с участие в
постановка или ще режисирате предпочитана от вас пиеса?
- Все още не съм мислил, аз ви казах, че
всичко при мен става естествено. Аз самият не
мога да си представя, че
съм на тези години, дори
когато ме питат, на шега казвам, че не помня.
Имам една идея, но ще

Актьорът получава наградата „Кукерикон“
създаваха тези изключителни и уникални актьори. Играеха с огромна
любов и вяра. Американски журналист през
1984 г. дойде да пише за
българския театър. Питаха го кой е най-добрият български театър и
той каза: “Народният театър на България се намира на 200 метра от
сградата на „Народния
театър“. Стояна, да е жива и здрава, е невероятно, изключително същество. Едвам пристъпва, а като се качи
на сцената, не можеш да я
надбягаш.
Сцената й
дава сила.
Тя е рядко
изключение в българския театър, въобще - артистка
във всяка своя клетка.
Георги Парцалев беше
прогресивна и уникална
личност в театъра, колоритен човек и винаги говореше истината. Но гениалният актьор в Сатирата беше Калата – Калоянчев, с уникално изиграните си роли. Никой
не можеше да имитира
Калата, не е възможно.
Абе големи бяха!
- Работили сте в Кипър и Гърция като ре-

ват по нищо от нашата.
Доброто представление
се приема навсякъде еднакво, когато на сцената се играе стопроцентово. В Гърция театралният живот е много силен през лятото, но откакто започна кризата,
вече не е така. В Кипър
си имат свой театрален
живот. Кръстник съм на
името на театъра – Театър „Сатирико“. Канят
ме всяка година и правя постановки само на
български автори.
- Режисирали сте
редица постановки „Римска баня“, „Лека
форма на тежка депресия“, „Господин Балкански“, „Щури маневри“, „Какво стана снощи“, „Онова нещо“. С
„Господин Балкански“
бяхте на турне в САЩ,
Канада, Германия и др.
Как преминаха спектаклите пред българската диаспора?
- Страхотно! Заглавието и особено сюжетът
привличаха зрителите. Всеки спектакъл беше невероятно преживявене. Никога няма да
забравя едно представление в Чикаго с 1400
зрители, чийто смях гър
меше в залата! Обиколихме цяла Европа. Сега
сме канени в Лил, Франция, и още в 3 града ще
играем пред българи.
- Имате участия в

Екипът в „Римска баня“
тересна, но тя не засяга
нашата действителност
и бит, а проблемите са
толкова много. Установявам, че българските
автори имат вътрешна
цензура и другата причина е смешното запла-

видим дали ще се осъществи дотогава.
- Г-н Пеев, благодаря за това интервю.
Пожелавам ви здраве
и дълголетие.
Интервюто взе
Кармен Иванова

""Крилатият козел""

Излезе от печат книгата
с епиграми „Дебили – недраги” на Георги Кушвалиев, издателство „Модерно
изкуство”. Авторът е първият носител на наградата
„Крилатият козел”, учредена в памет на Радой Ралин.
„Дебили – недраги” е издадена във формата на изгорената преди 50 г. „Люти чушки”,
а карикатурите на Йовчо Савов са изключително допълнение към епиграмите.

Страницата подготви Кармен Иванова
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Лига на нациите – група „С”

Куп пропуски лишиха
„лъвовете” от победа

Националният отбор
на България пропусна уникален шанс да си
върне първото място в
групата. "Лъвовете" изиграха най-силния си мач
от началото на кампанията в гостуването на

Кипър, но въпреки това стигнаха само до 1:1
на стадион "ГСП" в Никозия.
Това е първо равенство на "лъвовете", които имат 10 точки, колкото и лидерът Норвегия.
Скандинавците също завършиха 1:1, като губеха
почти до края на мача в
Любляна.
Селекционерът Петър Хубчев заложи на

Георги Петков на вратата, като родният страж
влезе в историята не само на България, но и на
Стария континент. Ветеранът от Славия стана
най-възрастният вратар
в Европа с мач за своята

страна. Той стори това
точно на 42 години и 253
дни. Роденият в Пазарджик страж игра първи
мач за трикольорите от
февруари 2009 година,
когато пази в контролата с Швейцария (1:1).
Пред него в защита
действаха Страхил Попов, Николай Бодуров,
Васил Божиков и Антон
Недялков, докато Георги Костадинов и Симе-

он Славчев бяха опорните халфове. В офанзивни позиции действаха Ивелин Попов, Галин
Иванов, Тодор Неделев
и Божидар Краев, който
бе на върха на атаката.
Хубчев направи пет
промени
от загубата 0:1
от Норвегия. На
местата
на Пламен Илиев, Иван
Бандаловски,
Божидар
Чорбаджийски,
Петър
Занев и
Кирил
Десподов започнаха
Петков,
Страхил Попов, Недялков, Краев и Иванов.
Захариу даде аванс
на домакините в 24-ата
минута. Голът дойде от
нищото, тъй като "трикольорите" стояха подобре на терена до този момент. Положения
липсваха пред двете
врати. Капитанът Попов
тръгна на самостоятелна акция между трима
и поиска фаул, падай-

ки на земята, но реферът Ал Хаким не отсъди
такова. Последва изритана напред топка, която изведе Захариу сам
срещу Петков и той не
сгреши.
Минута преди края
на редовното време
Лаифис фаулира Ивелин Попов, като този
път дузпа имаше. Зад
топката застана влезлият като резерва Никола
Димитров - Хичо, който майсторски реализира своето първо попадение за България в
първата си официална
среща от резервата Костов се размина с топката. Минута след това пореден изстрел на Божиков с глава беше избит
от голлинията. Българите продължиха да търсят обрат до последната секунда, но Костов
сбърка головото подаване и срещата завърши 1:1.
Така "трикольорите" пропуснаха уникален шанс да излязат на
върха, тъй като Норвегия също изравни на
Словения в края, като
остава с предимство от
един гол пред България преди последните
90 минути.
СЛОВЕНИЯ НОРВЕГИЯ 1:1
1:0 Вербич (9)
1:1 Йонсен (85)
Забележка: Последните мачове от групата България – Словения
и Кипър – Норвегия се играха след приключване
на броя.

загубиха
Блестящо представяне от „Сините”
Монтана
в
контрола
на младия Попов
Световна купа по ски

21-годишният Алберт
Попов спечели първите
точки за България от 32
години насам в надпревара за Световната купа по
ски-алпийски дисциплини,

Евробаскет 2019

като зае 20-о място в слалома в Леви (Финландия).
Попов бе със стартов
номер 75 и в първия манш
финишира 22-и, като даде
резултат с 1.62 секунда
по-слаб от този на лидера
Марсел Хиршер. Австриецът, който бе най-бърз в
първия манш с време 54.07
секунди, спечели състезанието с общо време 1:51.04
мин. Попов се представи
стабилно и в двата манша,
като в крайното класиране остана на 2.49 секунди
зад Хиршер.

Oтборът на Монтана постигна успех с 3:2 над Левски в контрола, която се проведе на стадион "Георги
Аспарухов". Гостите поведоха в 6-ата минута с гол на
Сергей Георгиев. Атанас Кабов изравни, a Паулиньо
направи 2:1. В 52-ата минута Атанас Илиев върна равенството в сблъсъка. Малко преди края Борислав
Дамянов оформи крайния резултат в срещата.

Пета загуба на баскетболистките ни

България претърпя петата си
загуба в пет мача в квалификациите за Евробаскет 2019 при жените. Агонията на националките ни
бе удължена от силния тим на Украйна, който нанесе поредно поражение на българките. В зала
“Универсиада” баскетболистките
на Стефан Михайлов отстъпиха
на украинките с 26 точки разлика
- 60:86 (15:21, 15:19, 5:24, 25:22) и
така остават на последното място
в групата си с баланс 0-5.
Водени от може би най-добрата баскетболистка в Европа - Алина Ягупова, украинките прекър-

шиха България в третата четвърт,
в която допуснаха само 5 точки
в коша си, а от своя страна реализираха 24. През първото полу-

време те вече си бяха изградили
двуцифрен аванс - 30:40 след 20
минути игра, но в последвалите
10 минути окончателно сломиха съпротивата на нашите, повеждайки с 35:64. В оставащата десетка българките все пак свалиха три точки и така се стигна до
60:86.
Христина Иванова вкара 15
точки за България, Димана Георгиева и Виолина Кочева добавиха по 12, като Георгиева овладя и
11 борби, а Радостина Димитрова реализира 9 точки. Ягупова бе
№1 за победителките с 32 точки.
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Джудистът Ивайло
Иванов се окичи
със злато в Хага

Най-добрият български джудист в категория до 81 килограма Ивайло Иванов спечели златен медал на турнира от сериите Гран при в Хага. Навръх първия рожден
ден на сина си монтанчанинът беше безапелационен и
се качи на най-високото място на почетната стълбичка,
трупайки и ценни точки по пътя към олимпийска квота
за Токио 2020. На финала възпитаникът на Атанас Герчев трябваше да се справи по трудния начин срещу бурно подкрепяния от домакините Фран де Вит.
Мачът не започна по най-добрия начин за българина, който беше разкървавен малко след втората минута
на борбата и се наложи кратко прекъсване, за да бъде
превързан. Малко след това съперникът му записа вадзари и поведе в мача. Иванов обаче се бори до последно и три секунди преди края постигна ефектен ипон, с
който си осигури златния медал.
Успехът на Иванов в Хага беше още по-ценен, тъй като по пътя към златото той победи световния шампион
от Баку 2018 Саеид Молаей (Египет), който има и бронзово отличие от планетарния форум през миналата година. Иванов стигна до успех над именития си съперник,
след като срещата се реши със “златна точка”. В редовното време двамата джудисти не си отбелязаха точки, а
египтянинът получи и две наказания (шидо).
Победната серия на Иванов продължи до финала. След
успеха над световния шампион българинът се наложи последователно с ипони над шведа Виктор Буш, румънеца
Влад Висан и холандеца Джим Хейман.

Суперлига по волейбол - мъже

ЦСКА огорчи Левски
Волейболният
отбор на ЦСКА записа 3-а поредна
и общо 4-а победа
в Суперлигата на
България. Момчетата на Александър Попов се
наложиха у дома над Левски с
3:1 (25:21, 24:26,
25:18, 25:16) във
вечното дерби от
5-ия кръг, игран в
пълната зала "Васил Симов" в столицата. Срещата
ще се запомни със завръщането в игра на треньора на Левски Владимир Николов, което внесе допълнителен заряд и емоции в

дербито. 41-годишният бивш
капитан на националния ни
отбор се върна принудително на полето
2,5 години след
грандиозния си
бенефис в "Арена Армеец". Над
всички за ЦСКА
бе Венцислав
Георгиев със
страхотните 26
точки (4 блока, 2
аса и 50% ефективност в атака) за победата. Владо Николов стана
най-резултатен за Левски
с 20 точки (1 блок и 40%
ефективност в атака).
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мозайка

Създателят на микроскопа

Първият конструиран микроскоп е дело на родения през
1632 г. в Холандия антони ван льовенхук.
Независимо че е бил
манифактурист по професия, ученият е гениален изследовател
на живата природа по
призвание и основател
на научната микроскопия и най-интересната фигура сред първооткривателите на клетката. Льовенхук за първи път вижда най-простия микроскоп – леща
на статив, използван от
текстилните работници
в магазин. Започва да

полира парчета от стъкло и прави
малки лещи,
за да наблюдава всичко.
Така един
ден открива
неподозирания невидим
свят на „водната капка”
с едноклетъчни водорасли, инфузории, камшичести и
други микроорганизми.
След дългогодишни изследвания ученият описва и различ-

ни видове бактерии
– коки, бацили, спирали. С това Льовенхук полага основите

на микробиологията.
В продължение на 50
години изследователят
открива над 200 микроорганизми и конструира над 300 микроскопа, които са с 300-кратно увеличение. Наблюдава строежа на мускулни влакна и различни тъкани, както и движението на еритроцитите в капилярите, червените кръвни клетки
на човек, жаба и риба. Льовенхук е първият учен, които описва
протозои и бактерии,
които имат важна роля
във ферментационните
процеси.

уникална
находка
При археологически разкопки в Израел е открита вълнуваща находка от I век –
уникален надпис на иврит, в който е изписано
цялото име на Йерусалим. Надписът е открит
в място близо до Международния конгресен
център в Йерусалим.
При разкопките са
разкрити основите и
останки от колони на
структура от римския
период. Най-важната
находка е каменен цилиндър от колона, използвана повторно в
строежа на римската

структура, върху който е открит арамейски
надпис с букви от иврит. Надписът е характерен за периода около времето на царуване на Ирод Велики.
Надписът върху колоната е следният: „Ханания син на Додалос
от Йерусалим”.
Проф. Рони Райх от
университета в Хайфа,
който се заема с разчитането и изучаването на надписа, отбелязва: „Надписите, в които се споменава Йерусалим от периодите на
Първия и Втория храм,

са изключително редки.
Но още по-рядко е пълното изписване на името на града по начина,
по който го познаваме
днес.
Най-често се среща
съкратеното му изписване. Това е единственият каменен блок от

времето на Ирод Велики, върху който се появява пълното изписване на Йерусалим. По
същия начин изписано
името на града се среща
само на монета, сечена
по времето на Първата
юдейско-римска война
(66-70 г.).”
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Âели÷еñтâеíият
Ìа÷ó Ïик÷ó
На езика кечуа името на Мачу Пикчу означава
“старият връх”. Останките на този град се намират в
Перу и са смятани за едно от чудесата на света. Историческият паметник е под защитата на ЮНЕСКО.
Откривателят на забележителния древен град
е пътешественикът и изследовател от Йейлския
университет проф. Хирам Бингъм. Изследвайки ле-

гендите за инките и скритите им съкровища, през
1911 г. той попада на завладяващата гледка на Мачу Пикчу.
Ученият изнася над 5000 предмета от цитаделата. Днес се водят спорове между перуанските власти и ръководството на университета артефактите
да бъдат върнати.
Според най-често приеманата теория Мачу Пикчу е основан някъде около 1440-1450 г. и е построен на височина 2430 м над морското равнище. Процъфтяването на древния град приключва около
1532 г., т.е. с пристигането по тези места на испанските конкистадори. Като памет от величието на
града са останали около 200 сгради – жилищни и
стопански, но най-вече храмове и дворци.
Преобладаваща част от учените считат, че градът по-скоро е бил резиденция, курорт или място
за духовни занимания на избраните от племето на
инките. И до днес учените все още нямат точен отговор защо е построен градът, какво е било името
му, защо жителите изоставят солидно построените
сгради на града и къде са отишли. Има научна теория, че епидемия от едра шарка погубва голяма
част от жителите, а останалите са напуснали града
заради заразата.

Íàé-äúëãèÿò Тайната на езерото Хилиър
ìîðñêè ìîñò
Най-дългият морски мост в света бе открит
наскоро в Китай. Петдесет и пет километровото
съоръжение е част от амбициозна инициатива на
китайското правителство за икономическо интегриране на 11 града от делтата на Перлената
река, включително Хонконг и Макао - две бивши
европейски колонии, върнати на Китай през 90те години. Но това не е само мост, а включва и
изкуствени и подводни тунели.
За строителството на грандиозното съоръже-

ние са инвестирани 48 милиарда юана (6,4 милиарда евро). Участъкът, осигуряващ достъпа до
пристанището на Хонконг, ще бъде завършен
едва догодина. За да се минава по моста, се изисква специално разрешително. Пътниците, използващи моста, ще трябва да взимат специален
автобус или друг вид транспорт, за да преминат
в Макао или Китай. Независимо от полезността
на този мост защитниците на природата са обезпокоени. Дружеството за опазване на делфините съобщава, че строителството на моста е довело до 40-процентен спад в местната популация
на критично застрашения китайски бял делфин,
който е също и символ на Хонконг.

Езерото Хилиър се намира на остров Мидъл
в югозападната част на
Австралия. Достъпът до
него е почти невъзможен, тъй като с цел съхранение на уникалната
екосистема приземяването на острова е забранено. Езерото е солено и с розов цвят, което предизвиква интереса на учените. Австралийският микробиолог и
група от учени се заинтересували от необичайния цвят на
водата на езерото. След изследване групата учени установили,
че цветът на водата се дължи на
халобактерии и родствени ми-

кроорганизми, способни да живеят в среда с високо съдържание на сол. Открити са и бактерии, които разрушават съединенията в химични разтворители.
Халобактериите са едни от най-

древните обитатели на нашата
планета. За първи път те са изолирани в началото на ХХ век
от микрофлората на лиманната кал, но системното им изучаване започва
много по-късно.
Върху продуктите, обработени и
консервирани с голямо количество сол, може да се наблюдава червеникав налеп,
кой се появява в резултат
на действието на този тип
организми.

Синя роза
Китайски учени създадоха първата
истинска
синя роза с помощта на
пигментна бактерия, която
се съдържа в
листенцата на бялата роза. Изследова-

т е лите са работили с два

бактериални ензима,
които преобразуват
L-глутамина в син
пигментен индигодин.
Така китайските учени получават щам на бактерията агробактериумтумефациенс (бактериен ра), който съдържа двата произ-

веждащи пигмента гени, произлизащи от
различни видове бактерии.
Градинарите отдавна се опитват да получат сини рози. За
да постигнат това, те
поставят отрязаните
стръкове в боя. Но
с новото откритие
любителите на цветя
ще могат да отглеждат вече и истински
сини рози.
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ПЕТЪК, 23 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера)
– сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”

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

Тв Европа
ПЕТЪК, 23 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 ч.- Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли

Най-гледаните
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тв програми

25

– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
СЪБОТА, 24 ноември
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Грозната истина” – с
уч. на Катрин Хейгъл,
Джерард Бътлър, Брий
Търнър, Ерик Уинтър,
Черил Хайнс и др.
15.00 „Смахнатият професор“
– с уч. Еди Мърфи, Джейда Пинкет-Смит, Джеймс
Кобърн, Лaри Mилър,
Дейв Чaпeл, Джон Ейлс и
др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Невероятният Спайдърмен” – с уч. на Андрю
Гарфийлд, Ема Стоун, Рис
Айфънс, Денис Лиъри,
Мартин Шийн, Сали Фийлд и др.
22.50 „Гепи” – с уч. на Бенисио
Дел Торо, Брад Пит,
Джейсън Стейтъм, Денис
Фарина, Стивън Греъм и
др.
01.00 „Смахнатият професор“
– с уч. на Еди Мърфи,
Джейда Пинкет-Смит,
Джеймс Кобърн, Лaри
Mилър, Дейв Чaпeл,

Джон Ейлс и др. /п/
04.30 „Грозната истина” – с
уч. на Катрин Хейгъл,
Джерард Бътлър, Брий
Търнър, Ерик Уинтър,
Черил Хайнс и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 25 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „С аромат на кафе” – с
уч. на Лора Вандервурт,
Кори Ем Грант, Кевин
Сорбо, Джон Ловиц,
Джош Вентура и др.
14.20 „Ангел на Коледа” - с уч.
на Дженифър Финигън,
Джонатан Скарфи, Холи
Робинсън Пийт, Тамо
Пеникет и др.
16.15 „Аз обичам България“
– забавно предаване, 3
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Медльонът” – с уч. на
Джеки Чан, Клер Форлани, Лий Еванс, Джон
Рис-Дейвис, Джулиан
Сандс,,Антъни Уонг и др.
21.50 „Лице назаем” – с уч. на
Джон Траволта, Никълъс
Кейдж, Колм Феоре,
Джина Гершон, Джоан
Алън, Доминик Суейн,
Ник Касаветис и др.
00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.15 „Ангел на Коледа “ - с уч.

на Дженифър Финигън,
Джонатан Скарфи, Холи
Робинсън Пийт, Тамо
Пеникет и др. /п/
03.30 „С аромат на кафе” – с
уч. на Лора Вандервурт,
Кори Ем Грант, Кевин
Сорбо, Джон Ловиц,
Джош Вентура и др. /п/
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 26 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон

02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 6 сезон /п/
ВТОРНИК, 27 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон

01.30 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Костюмари” – сериен
филм, 7 сезон /п/
СРЯДА, 28 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот:
Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм, 6
сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Мотив” – сериен филм, 4

сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4
сезон /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус”
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 „Откраднат живот: Анатомия на гнева“ 6 сезон
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Гомор” (премиера) – сериен филм, 2 сезон
01.30 „Мотив” – сериен филм, 4
сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СЪБОТА, 24 ноември
06:15 „Интервю”
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 25 ноември
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”, избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Седмицата с Канал 3”
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър – коментари
и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
/п/
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 26 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения
ВТОРНИК, 27 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/

23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения
СРЯДА, 28 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/

00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения

20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 24 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини

17.35
18.00
18.15
18.30

„В обектива”
Новини
„В обектива”
Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 25 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини

14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 26 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини

12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 27 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за време-

то
новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 28 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30
16.10
17.00
17.15

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

новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини

ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.45 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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06.45 Дискусионно студио”
петък, 23 ноември
07.45 Новини
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 Прокудени от бащин
край
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Паралакс“ - публицистично предаване
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.
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
ЕВРОКОМ
Петък, 23 ноември
10:00 Истинският Родриго - 24
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 55 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 18 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 18 еп. - Сериал
03:00 Истинският Родриго - 24
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 55 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 24 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със

Первый канал (ОРТ)
Петък, 23 ноември
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» (6+)
08:55 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «Лучше всех!» (0+)
21:55 «Вечерний Ургант» (16+)
22:45 Артём Быстров, Борис Невзоров, Дарья Мороз, Сергей Арцибашев в фильме
«Дурак» (16+)
00:50 Дмитрий Харатьян, Спартак
Мишулин, Михаил Светин,
Александр Белявский в
фильме «Частный детектив,
или Операция „Кооперация“» (12+)
02:25 Ирина Алфёрова, Алексан-
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Най-гледаните
събота, 24 ноември
07.45 Новини
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
23.00 Класическа музика
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров

е блус” - с водещ Васко
Кръпката
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “От българско, по-българско” с Галя Асенова
06.15 “Паралакс” – публицистично предаване

вителен концерт
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
06.45 „Дискусионно студио”

неделя, 25 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
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времето
01.45 “Паралакс“
03.15 Прокудени от бащин
край
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

понеделник, 26 ноември
07.45 Новини
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
14.15 Паралакс
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс
16.00 Първото благо
17.00 Класическа музика
17.30 Новини
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 на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 Телевизионен форум
05.00 Облаче ле, бяло
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

Неделя, 25 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Премълчани истини - с
Минчо Христов
14:30 Лъжливи рими - сериал
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Лъки и неговата команда
- 2 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Лъжливи рими - сериал
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 26 ноември
10:00 Истинският Родриго - 25
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 56 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 18 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 18 еп. - Сериал
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 25
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 56 еп. Сериал

др Абдулов, Михаил Глузский, Наталья Крачковская
в фильме «Предчувствие
любви» (12+)
03:30 Ольга Гудкова, Евгений
Леонов-Гладышев в фильме
«Взрослый сын» (12+)
05:00 Новости
05:10 Михаил Глузский в фильме
«Монолог» (12+)
Събота, 24 ноември
06:50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:25 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:45 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 К юбилею Натальи Крачковской. Премьера. «Я актриса
больших форм» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Премьера. «Николай Добронравов. „Как молоды мы
были... “» (12+)
12:15 «Наедине со всеми». Николай Добронравов и Александра Пахмутова (16+)
13:05 Николай Добронравов.
«Надежда — мой компас
земной» (6+)
14:40 Галина Польских, Евгений

17:05
20:00
20:20
22:20

00:35

02:20

03:45
05:00
05:10

тв програми

Български

Стеблов, Ролан Быков, Евгений Евстигнеев в фильме
«По семейным обстоятельствам» (12+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
Дмитрий Назаров, Дмитрий
Нагиев в комедии «Кухня.
Последняя битва» (16+)
Сергей Безруков, Оксана
Акиньшина, Андрей Смоляков, Максим Леонидов,
Андрей Панин, Иван Ургант
в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (16+)
Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв,
Вилле Хаапасало в фильме
«Особенности национальной рыбалки» (16+)
Наталья Гундарева, Валентин Гафт в фильме «Аэлита,
не приставай к мужчинам»
(12+)
«Мужское / Женское» (16+)
Новости
Игорь Скляр, Елена Цыплакова в фильме «Мы из джаза» (0+)

Неделя, 25 ноември
06:35 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:00 «Часовой» (12+)
07:30 «Здоровье» (16+)
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вторник, 27 ноември
07.45 Новини
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
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
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
22.30 „Директно за културата“
01.00 Новини. Прогноза за
времето.
01.30 “Дискусионно студио”
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов
03.30 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

сряда, 28 ноември
07.45 Новини
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
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско
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
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов
03.00 “Нови хоризонти“
04.00 Алтернативи
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 29 ноември
07.45 Новини
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
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло
16.30 Паралакс –
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
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
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 „Дискусионно студио“
01.30 Класически концерт
03.30 “Първото благо“
04.30 „Дневниците на уфолога“
05.00 “Край Босфора“
06.00 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”

06:00 Делници - с Николай
Колев

12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 19 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 19 еп. - Сериал
02:45 Честно казано - с Люба
Кулезич
04:30 Истинският Родриго - 26
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 57 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

13:15 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 20 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 20 еп. - Сериал
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 27
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 58 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 27 ноември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
05:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
06:00 Делници - с Николай
Колев
Сряда, 28 ноември
10:00 Истинският Родриго - 26
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 57 еп. Сериал

08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 К юбилею Алексея Баталова. Премьера. «Как долго я
тебя искала... » (12+)
12:20 Алексей Баталов в фильме
«Дело Румянцева» (12+)
14:10 Олег Янковский, Инна Чурикова, Леонид Ярмольник
в фильме Марка Захарова
«Тот самый Мюнхгаузен»
16:45 «Три аккорда» (16+)
18:30 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «День рождения «КВН»
23:30 Анастасия Заворотнюк,
Игорь Верник, Андрей
Федорцов, Нина Русланова,
Михаил Пореченков, Сергей
Безруков в фильме «Мамы»
(12+)
01:20 Елена Корикова, Дмитрий
Щербина, Леонид Куравлёв,
Василий Лановой в фильме
«Барышня-крестьянка» (12+)
03:10 Глеб Романов, Николай
Крючков в фильме «Матрос
с „Кометы“» (12+)

Четвъртък, 29 ноември
10:00 Истинският Родриго - 27
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 58 еп. Сериал
12:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
13:00 Новини

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 23 ноември
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:35 Вести. Местное время
13:50 Энциклопедия загадок
14:20 Тайны следствия-16
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юморина
22:15 Мастер смеха
23:30 Последний лепесток.
Х/ф
01:05 Белая студия. Николай Добронравов
01:45 Прохиндиада, или
Бег на месте. Х/ф

03:20 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
Събота, 24 ноември
05:00 Утро России. Суббота
08:40 Местное время. Суббота
09:15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:40 Пешком... Москва.
1910-е
11:05 Пятеро на одного
11:50 Смеяться разрешается
12:50 Счастье наполовину.
Х/ф
14:35 Выход в люди
15:40 Субботний вечер с
Николаем Басковым
17:05 Привет, Андрей!
19:00 Вести в субботу
20:00 Разлучница. Х/ф
23:30 Романтика романса
00:20 Мама вышла замуж.
Х/ф
01:50 Не говори мне “Прощай!” Х/ф
03:25 Выход в люди
04:30 Пешком... Москва.
1910-е

Неделя, 25 ноември
05:00 Разлучница. Х/ф
08:10 Местное время.
Воскресенье
08:50 Сам себе режиссер
09:30 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:00 Вести
10:20 Утренняя почта
10:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
11:35 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
13:25 Далекие близкие
14:30 Привет от аиста. Х/ф
17:55 Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”
19:00 Вести недели
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23:30 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде
00:15 Пыльная работа
01:50 Неоконченная повесть. Х/ф
03:25 Далекие близкие

На гости
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Веселба напук на бедността

От стр. 1
Няма значение дали сме поканени по
даден повод или сами
сме пожелали да отразим конкретно събитие, фестивал, инициатива – ангажирани са
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доста хора нещата да
бъдат на ниво. И макар
че мъдростта гласи „Неканеният гост е по-лош
от татарина”, трябваше
да проверим и отношението към „четвъртата
власт” и авторитета на
„Пенсионери”…
Напоследък обикаляме Северозапада.
Причините са в бедността на най-ощетения от „демократичния” преход регион и
в балканския инатлък
на по-възрастното поколение, независимо
от несгодите, да намира сили в себе си за пълноценно прекарване на
свободното време.
Надвисналите скалисти върхове над Враца, алпийският вид на
околността сами ни насочиха към клуб „Еделвайс”. Оказа се, че идваме точно навреме. В
сряда тук се провеждат
тържества. Музиката се
чуваше от улицата. В
просторното помещение танцуваха. Вестниците, носени за подарък, привлякоха вниманието. Редно бе да се
представим и запознаем с председателката
Зоя Вълкова. Тя от
своя страна обяви
присъствието ни и
ни поздрави с добре
дошли (сн.
№1). Представихме
се, както е
прието, по
микрофона и заявихме, ако
има някакви въпроси,
насреща сме да отговорим. Иначе гледаме,
слушаме, без да пречим
на веселбата, и отразяваме това, което ни ха-

ресва, както и евентуалните недостатъци.
Прекъсването на музиката бе само за минути. Използвахме момента да набавим необходимата информация:
- Отворихме врати на
2 февруари 2000 г. –
спомня си симпатичната със спортна фигура и предразполагаща усмивка председателка. – Шеф тогава бе Тодор Ганев.
Аз се водех организатор. Настоящото положение няма
нищо общо с онова,
което бе в началото.
Желаещите да членуват бяха над 100
и нямаше къде да се
съберат. Слава богу
появи се неочакван
спонсор. Ако той не
ремонтира и не разшири със собствени средства базата,
не съм сигурна в успехите ни днес. По повод 15-годишнината на
„Еделвайс” от благодарност с решение на
Управителния съвет го
удостоихме със званието „Почетен член”. А
след като се пенсионира, бе избран единодушно за наш секретар.
Понеже стана дума
за успехите, наложително бе да
разкажат
за голямата си гордост, организирания
и провеждан вече
пета година фолклорен фестивал „Да
съхраним
българското”. Разчитат изцяло на себе си
и частично на помощ
на фирми от района.
Участват 360 души от
цялата страна. Сцената
изграждат в пространството пред клуба. Заради празника на града
тази година ги допускат
до общото тържество
на стадиона. Но когато
пожела4 ват да се
включат
в инициативата „Протестно
хоро”, с
която да
привлекат вниманието на управляващите
към необходимостта за преизчисляване на пенсиите на база средния доход за 2017 г., тактично ги съветват да не са
чак толкова активни.

Със задачата се заемат
колегите от Видин.
- Отпускат ли ви от
кметството финанси?
– задаваме обичайния
болен въпрос. Отговорът е уклончив. Да, плащат всички разходи за
ток, вода, телефон, дават минимална заплата
на хигиенист-уредник и
100 лв. за Международния ден на възрастните
хора…
- Подготвили сме
писмо до общинския
съвет с молба да ни
включат в бюджета на
общинското предприятие „Социални дейности” – споделя Зоя
Вълкова. – Надяваме се
да обърнат внимание.
Нали сме гласоподаватели и данъкоплатци. Пък и
не са необходими кой знае
колко средства. Събирането на левчета от членовете по всеки
повод е обидна работа. Ето,
сега на 27-ми
ще бъдем в Ботевград. Дори
безплатното пътуване на певческата група
за сметка на
3 останалите
предизвиква дискусии.
Докато беседваме по
проблемите, дойде и
приятната за
нас изненада – музикален поздрав
от Павлина
Георгиева,
ръководител на споменатата група,
със стара градска песен
и руски романс. Веднага след това Симеонка
Кръстева, отговорник
за културно-масовата
дейност (сн. №2), обяви
повода за тържеството – Архангеловден.
Тя прочете легенда за
светията, а именичката
Ангелинка (сн. №3) получи скромен подарък
и почерпи със сладки.
Особен интерес за
нас представляваше
спонсорът – рядко срещано явление в пенсионерското движение.
Защо е решил да вложи средства за подобно благородно дело,
мислил ли е, че идват
старините и е необходимо клубът да е втори негов дом?
- През 2011 г. имах
добра строителна фирма – усмихва се Николай Борисов (сн. №6). –
Посетих клуба и прецених, че е наложително
разширение. Поинтересувах се в общината,

собственик на сградата, какви разрешителни трябват. Зам.-кметицата по строителството
тогава - Петя Аврамова, се отнесе с разбиране. Кметът Николай
Иванов – също. Той сега
е депутат от БСП. Помня, че отпусна 1500 лв.
за дограма. Положихме
необходимите усилия и
ето го резултата. Не съм
мислил за някакъв интерес. Приятно ми е, че
пенсионерските години ще преминават тук
в добра обстановка,
смислено и интересно.
Дойде ред и на питанията към нас.
- Увеличението от
5,7% няма ли да бъде
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изядено от инфлацията? – разпалено повиши глас Георги Моцков (сн. №4) и продължи с възмущението, че
по селата заблудените
хорица са доволни от
десетината лева, добавени към мизерните им
пенсии, без да правят
сметка, че те са прах в
очите на слепите. Разделено на 12 месеца, са
едно голямо нищо…
Моцков от своя страна ни покани да посетим и други клубове в
града, защото всеки е
сам за себе си. Няма общо ръководство, добре
би било при наше гостуване да има представители на различните
формирования, в това
число на
инвалидите и
военните.
Обещ а х м е
в бъдеще
и подобн
и
срещ и ,
които да съгласуваме
с кметството, както тук
е прието, и да поставим наболелите проблеми пред местните
фактори.
Горан Коцев (сн.
№5) разбрал, че ще
сме във Враца, дойде
по-късно, за да сподели болката си. Той е на

84 г., бири ще пре5
вш бридостави погадир с
мещения за
11 подбъдещия орчинени
ган. Мина се
елекбез гласуватротехне. Но ованици.
циите и ръВсички
копляскаобекти
нето бяха
за обкраснореществечивото одоно храбрение на
нене,
предложебарчената от екита, капа на вестнифенета са поддържани ка инициатива.
от неговите хора.
Веднага след „офи- Имахме 104 обек- циалната част” тръгна
та – казва той. – Парко- правото хоро. В края на
вете не се смятат, нито краищата хората са се
почивните дни, в кои- събрали да отпуснат дуто полагахме доброво- шите и разкършат телален труд за родината. та. Диджеят Юли Монов
Малко са съботите и умело редуваше народнеделите, без да сме ните танци с тангото.
отстранявали повре- Усмивки грееха на подди и аварии. Неспра- младените разгорещеведливо и жестоко е да ни лица.
оцеляваме с мизерниЗа турнирите по шах,
те левчета. Аз получа- табла, карти и другите
вам 260 лв., за кое по- занимателни игри гонапред? Нали изграде- вореха грамотите по
ното от нас бе разпро- стените и наградите.
дадено, но се ползва Силно впечатление
и днес. Какво получи- прави параклисът, осхме от общонародна- ветен от врачанския
та собственост? Едно митрополит дядо Григолямо нищо.
Няма кой да поставя наболелите въпроси на
нашето поколение пред властта. Така повече
не може!
Тези
думи
ни подсетиха
да разкажем на
председателката идеята на
„Пенсионери” за
обединено централно ръководство, което
да представлява
пенсионерството пред държавата като четвърти член, партньор горий. Подобен кът за
в тристранката.
размисъл не сме сре- Би било добре – щали на друго място.
прецени симпатичната Особено е отношенигоспожа. – При нас ето към църковните
6 обаче е прието ко- празници. Тук те не се
лективно да се об- пропускат, за да се възсъждат подобни становяват традициите
неща. Заповядай- на предците.
те на микрофона!
Разделихме се с враНаложи се глав- чани, изпълнени с топният
редактор ли чувства. Обещахме
подробно да обяс- им служебен абонани на мнозинство- мент на „Пенсионери
то какъв е смисъ- – За вашето здраве” за
лът от съществу- 2019 г. Явно общинаването на наци- та няма средства, моонално ръковод- же би и желание за поство на различни- добен разход и подоте движения, съ- бряване на медийната
юзи, клубове. Да среда, препоръчана от
съобщи, че началото е Брюксел. В клуба, в койпоставено и за всеобща то умеят да загърбват
радост Съюзът на офи- трудното всекидневие,
церите и сержантите от присъствие на издание
запаса и резерва се е като нашето е просто
включил активно. До- задължително.
Надяваме се, че много от присъстващите
на срещата ще пожелаят да получават вестника в домовете си и ще се абонират в пощенските станции. Каталожният номер е 552.
Екип на вестник „ПЕНСИОНЕРИ”

2

28
малки обяви
02/8659041 - Издателство търси карикатуристи
и илюстратори
0877/501088 - продавам изключително добре
запазен „Форд КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

0879864103 – продава
ГАЗ 53 бордови, дизел, мотоциклет ИЖ-Планета, 350 куб.
0893/542277 - продава мерцедес А 160, бензин,
2001 г., сив металик, алуминиев и джанти, климатик
0897/507266 - продава
мерцедес ВИТО 7+1, бензин и газ. Спешно!
02/8586961 - продава
покривки за легла ледека с
дълъг косъм, оранжеви, размер 150/200 см - по 25 лв./бр.
0 2 / 8 6 8 4 8 8 7 ,
0876/603115 – продава материали за мартеници
0899/287565 - продава

47

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

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

Съобщения

Български

В памет на поета

Учредена е инициатива
за проектиране, изграждане и поставяне на
паметник на
Евтим Евтимов
за изразяване признателността на населението
на община Петрич към делото и значимостта на творчеството му за българската и световната литература.
За целта е открита банкова сметка, по която да
се набират средства.
След реализиране на инициативата ще бъде
изготвен публичен отчет за набраните и разходвани средства, а изграденият паметник предвид
публичния му характер ще бъде предаден на община Петрич. Сметката, по която всеки желаещ
може да превежда суми за инициативата, е:
Общинска банка, ФЦ Петрич
Клиент: ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”
БУЛСТАТ/ЕГН: 110000000014473
Номер на сметка: ВIС SOMBBGSF
IBAN BG14 SOMB 9130 1029 8427 03

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 25.11.2018 г.,
се навършва
1 година
откакто ни
напусна завинаги
нашата скъпа
дъщеря,
сестра, съпруга,
майка и баба

ВЪЗПОМИНАНИЕ

на 65 години
Неочаквано изчезна слънцето, което ни
топлеше и даваше сили и топлина. Няма я
усмивката и загрижеността ти! Небето с диря
звездна те примами, но в нас остави частица
от сърцето си голямо!
Почивай в мир, липсваш ни, ще те обичаме
винаги!
От семейството

да се цели нависоко и
надалеч. И най-изумителното е, че почти винаги уцелва мишената,
макар да правите всичко като на шега.

Мъж

Жена

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси самостоятелна квартира на
село в Пловдивска или Смолянска област, с добри условия
0897/507266 - купува гарсониера в комплекс
"Аврен", Ямбол. Без посред-

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

Председател на
литературен клуб
"Морски звуци", сега "Марияна Велева", към
пенсионерски клуб
"Морски звуци" - Бургас.
На всички от своето сърце
частица даде с радост.
За това, че беше с нас,
дължим ти благодарност.
И молим Бог сега, в света небесен,
да отреди за теб покой
и кът чудесен!
С много обич и признателност се прекланяме
пред паметта ти!
Управителният съвет на ККП "Морски звуци"
и членовете на литературен
клуб "Марияна Велева", Бургас

Чар и откровеност или може би в
обратна последователност? Тя е толкова непосредствена, че човек дори
и да иска, не би могъл да й се разсърди. А ако включи в действие и прословутото си чувство за хумор, то едва ли ще й останат врагове.
Тя е много жизнена и търсеща
натура. Приключенията са нейната
стихия. Някои ги осъществяват наяве, други само в мислите си, но ако
човек се вгледа, би се изумил колко далеч стигат мечтите й. Символът
на нейния знак – Стрелецът, я кара

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

44 ГОДИНИ
от смъртта
и 89 ГОДИНИ
от рождението на майка ми

Зодия Стрелец (22.11. – 21.12)
Стрелецът е искрен
и честен. Тази негова
черта невинаги се приема добре, но коректността е от първостепенно значение за тази зодия.
Ако има зодия, която може да се нарече
свободолюбива, то това е зодия Стрелец. Не
се опитвайте да им налагате правила и ограничения, само ще загубите. От друга страна,
Стрелците могат да бъдат неспокойни и много нетърпеливи. Те живеят живота си в свое темпо и не обичат да губят.
Ако има нещо, към което е „алергичен“ Стрелецът, то това е лъжата.
Също така има непоносимост към
егоистичните хора.
Никога не подценявайте представител на този зодиакален знак,
защото той мисли винаги един ход
напред. Стрелецът е изключително
умен и би било грешка да се усъмните в неговата интелигентност. Ще
ви бъде трудно да го контролирате,
особено в любовта.

ник! Спешно!
0897/299174 - продава къща в гр. Земен, 90 кв.,
двор 1 дка, допълнителни
постройки
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо до
язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м,
много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура
много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от София. Подходящ за туризъм, ски, риболов, за лов на водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета.
0885/663425 - търси да
купи една стая със собствен
санитарен възел на партерен етаж - в Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински специалист търси срещу приемлив наем обзаведена или
празна селска къща с баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска постройка в село без медицински персонал

имоти

ВЪЗПОМИНАНИЕ

На 25.11.2018 г.
се навършва
1 година
от смъртта на нашата
колежка и приятелка

МАРИЯНА АНДОНОВА
ВЕЛЕВА

МАРИЯНА
АНДОНОВА
ВЕЛЕВА

21.XI. - 27.XI.2018 г.

Ако поне веднъж в
живота си сте се сблъсквали с мъж Стрелец, вероятно ще се съгласите,
че представителите на
тази зодия не са особено емоционални, което
техните половинки със
сигурност биха отчели като негативна черта от характера. От друга страна, Стрелците се открояват със своята независимост – качество, което
би могло да компенсира много други. Всъщност независимостта е повече от просто качество за мъжа Стрелец – тя е негов принцип.
Представителите на тази зодия
жадуват за приключения и посрещат
промените с отворени обятия. Може да се каже, че до някаква степен
Стрелците са философи и изследователи, които вечно търсят мъдростта.
Изключително важна за мъжа Стрелец е и свободата.

Мила майчице непрежалима,
завърнах се от чужбина
с диплом и знания добри –
полезен за своята родина.
Но България не беше тази,
която с любов в сърцето си храних.
Всички сътворени сме по правилата Божи
и всеки извървява пътя си житейски
с мисията запрограмирана и предначертана.
И в летните, и в студени зимни дни
пред гробовете на родни и любими хора
ний коленичим и с болка ний скърбим.
Макар и земна пръст, и вселенска пепел,
и любовта ни, и мъката в сърцата ни
вовеки веков не ще изтлеят.
Амин!
Твоят любим и любящ те син Джендов Марин

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Преди
44 ГОДИНИ
си отиде съвсем млада
нашата майка

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

а преди
21 ГОДИНИ
ни напусна татко

ДЖЕНДО СТОЯНОВ

Добротата, щедростта
и обичта към нас бе безкрайна, както и нашата
към вас. Почивайте в мир! Поклон пред паметта ви! С много обич и тъга!
От сина Марин, дъщерята Катя,
снахата Пенка и всички внуци и правнуци

21.XI. - 27.XI.2018 г.

ЛУНеН
КАЛеНДАР

21 НоЕМври, 15 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
ТЕлЕЦ
Нараства стремежът към творчество, съзидание. Душевният подем
и увеличаването на жизнения тонус
вървят ръка за ръка. Умората и напрежението отстъпват на заден план.
22 НоЕМври, 16 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
ТЕлЕЦ
Ще можете да изхвърлите от главите си принципно неразрешимите
проблеми, като по този начин ще се
избавите от много излишни грижи.
Бъдете решителни, не се увличайте в
това да претегляте твърде прецизно
„за” и „против”, за да не губите ценно време.
23 НоЕМври, 17 луНЕН ДЕН,
НарасТваЩа луНа, луНа в
ТЕлЕЦ
Трябва да завършите започнатите по-рано дела и да получите възнаграждение за положените преди това
усилия. Животът ви ще бъде по-скоро
бурен и наситен със събития, което ще
ви създаде известни трудности да разберете кое от тях си заслужава да му
се отдадете изцяло.
24 НоЕМври, 18 луНЕН ДЕН,
ПълНолуНиЕ, луНа в БлизНаЦи
Много от вас се поддават на настроението „да става каквото ще”, загубват интерес към преследване на
избраните цели. Чувствата стават поповърхностни, а светът около вас –
черно-бял. Важно е да останете верни
на жизнените си принципи и да не се
поддавате на провокации.
25 НоЕМври, 19 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа, луНа в
БлизНаЦи
Тук опасностите се крият в това,
че може набързо да забравите натрупания опит, а това не бива да се
случва. Здравето ви ще бъде в добро
състояние.
26 НоЕМври, 20 луНЕН ДЕН,
НаМалЯваЩа луНа, луНа в рак
Ще трябва да решавате кое е поважно – работата или личният живот.
Желателно е да се придържате към една линия и да не се разкъсвате – не е
за препоръчване. Обърнете внимание
на здравето си, за да не ви подведе.
27 НоЕМври, 21 луНЕН
ДЕН,НаМалЯваЩа луНа, луНа
в рак
Ще чувствате прилив на жизнена енергия, като резултат ще можете
да участвате активно в най-различни
обществени мероприятия – делови,
развлекателни и дори политически.

Обяви

КОНЦеРТ

ЛЮБИМИТЕ
РУСКИ РОМАНСИ
„ПРЕЛЕСТ И ВЪЛШЕБСТВО”
Песните на

ТЕМЕНУЖКА ТЮФЕКЧИЕВА

„Лирика и нежност в ХХI век”
23 ноември 2018 г., петък, 17 ч.
в Руския културно-информационен
център, Мраморната зала
ул. „Шипка” 34, София
тел. 0898 417 945

с медийното съдействие на в. „ПЕНсиоНЕри”

ПОКАНА

Българската генеалогична федерация „Родознание”, Столичният клуб „Родознание и краезнание” и Културно-просветният землячески
клуб „Петрохански светлини” канят своите членове и граждани от София да присъстват на научна конференция та тема:
„гЕНЕалогиЯ – МиНало, НасТоЯЩЕ и БъДЕЩЕ”
Ръководител на конференцията – доц. д-р
Антоанета Запрянова.
Конференцията ще се проведе на 22 ноември (четвъртък) от 13 ч. в малкия салон на
НЧ „славянска беседа”, ул. „г. с. раковски”
127, софия. Очакваме вашето присъствие.
от ръководството

ЗаПОЗнайте се

0890/137007 - вдовица на 68 г., благородна, добра домакиня, зрава, търси своята половинка - от
Пловдив и региона
0889/174615
74/165/75, от Пловдив, търси другарче
до 75-76 г., 175 см, 80
кг, от Пловдив, Асеновград, Хисаря, Пазарджик. Да живее в
апартамент, да има
кола, да е добър, домошар, да не пие и да
не пуши, да не е конфликтен
0876/046466
вдовица на 76 г., без
ангажименти към деца и внуци, търси се-

беподобен до 85 г.
0876/824264 – 65
г., разведен, пенсионер, живее в къща.
Търся жена от 50 до
60 г., без дом. Да живее при мен. Да е чистоплътна и да не лъже!
0898/776349 – 72
г./173 см/82 кг, пенсионер, от Пловдивска
област, разведен, живее на село в собствен
дом. Търся другарче
добро, благородно, с
човешки качества. Аз
съм честен, почтен,
чистоплътен. Живеене където предложи
дамата
0885/285997
–
неженен съм, живея
сам. Търся самотни дами. Павел Дечев, с. Варвара, общ.
Септември, обл. Пазарджик

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (21.XI.- 27.XI.2018 г.)
овЕН - В средата на периода ще комуникирате
трудно при стресови ситуации с представителите от вашето семейство или интимната
ви половинка. Не се поддавайте
на стреса. Мобилизирайте се.
ТЕлЕЦ - Опитайте
се да погледнете от
забавната страна на
възникнала неловка ситуация.
Направете необходимите усилия, за да внесете разнообразие в заниманията си. Пътувайте повече.
БлизНаЦи - Не приемайте твърде драматично упорството, демонстрирано от интимната ви половинка. Мнозина от родените
под този знак ще отправят поглед към старо приятелство.
рак - Интимната ви
връзка е стабилна. Не се вълнувайте от затрудненията – всичко ще си дойде на мястото. На
този етап от време приоритет за
вас ще имат децата и внуците.

лъв - Средата на периода е подходяща за коригиране на допуснати
грешки. Планирайте правилно
ангажиментите си, за да разполагате с достатъчно време за
отдих. Не давайте пари назаем.
ДЕва - Обмислете внимателно предстоящото
пътуване. Изяснете целите си в личния живот. Погрижете се за укрепването на
здравето си. Не допускайте да
бъдете обсебени от съмнения.
вЕзНи - Вярвате ли в
себе си, малко вероятно
е да имате затруднения
в отношенията с прякото си обкръжение. Направете усилия,
за да стабилизирате положението си в материалната сфера.
скорПиоН - Моментът
не е особено подходящ
за осъществяването на
пътуване, тъй като ще трябва
преди това да се справите с
редица отговорности. Здравето ви е стабилно – не го подкопавайте.
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сТрЕлЕЦ - Не давайте обещания, с които
не възнамерявате да
се съобразите. Приятели или
членове на семейството ви ще
бъдат благодарни за оказана
безкористна финансова помощ.
козирог - Интимната ви връзка ще зависи от готовността ви да направите съответните компромиси.
Мнозина от родените под този
знак ще се радват на жизненост
и ентусиазъм.
воДолЕй - До средата на периода ще имате стабилност в материално отношение. Доброто
ви настроение ще действа заразително на всички от прякото ви обкръжение. Здравето ви
е стабилно.
риБи - От изключителна важност за вас е да
стабилизирате здравето си. Ще получавате многобройни поощрения от роднина.
Намерете начин да се отблагодарите.
ДЖеСИКА

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
на

СТАЙКО СЪБЕВ СТАЙКОВ

роден на 4.12.1933 година
в карнобатското село Зимен
Завършва гимназия в Карнобат, а
по-късно специализира минно дело в
Бургас. Работи като миньор, по-късно
в строителството, занимавал се е също с каменоделство, дърводелство и
производство на мебели. Никога не е
спирал да рисува! Вдъхновява се от морето, природните забележителности и пейзажи, има шест самостоятелни изложби. По-рано тази година в Бургас се състоя и специалната му юбилейна изложба.
Стайко Стайков е един от хората, участвали в изграждането на паметника на Боримечката край Клисура, както и в това на много други монументи.
Художникът казва, че благодари на Бог за дълголетието си и намира, че най-добрият израз на тази благодарност е това да продължава да живее с бодър дух.
Има четирима внуци и трима правнуци, с които се
гордее! Пожелава си само добро здраве, за да може да
продължи да рисува и да се радва със
семейството си! Честито!

ЧЕСТИТ 74-И РОЖДЕН ДЕН

на АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
роден на 21.11.1944 г.
в с. Кацелово, обл. Русе,
Понастоящем живее в Русе
Благият му характер му спечели добро име и доверие сред хората, с които е работил. Дълги години е бил на административно-обществена работа.
Скромен, честен и трудолюбив, обича селото. Тези
негови качества будят хубави спомени сред нас. Наред с това с вродения си музикален талант участваше в литературно-музикални програми към читалището в с. Кацелово.
Искам да поздравя и неговата прекрасна съпруга
Еленка, бивша дългогодишна учителка.
С пожелания за много здраве, късмет
и дълголетие и много поводи за радост
и усмивки!
Весел празник и наздраве!
стоил Димитров (Чико), с. кацелово, обл. русе
0511/52296 – вдовец на 79 г., самостоятелен, в добро състояние, желае жена
до 70 г., без дом, за
съвместно живеене в
уютно село до курорта Албена и Кранево.
Ако е шофьор, е още
по-добре
032/249675 – на 88
г. търси жена, около
65 г., здрава, да не пу-

ши, без ангажименти
– за гледане на мен и
сина ми, на 61 г., срещу унаследяване на
апартамент и спестявания
0886/916491
–
мъж на 58 г./176
см/66 кг желае сериозно запознанство с
жена от 55 до 63 г.,
от София и Софийска
област

времетО

в сряда се очакват сериозни превалявания на много места
вследствие на оформилите се над средиземно море антициклони, които ще засегнат и нашата страна. температурите
ще са положителни – от 4 до 7 градуса. в четвъртък ще спаднат и дъждът ще премине в сняг, но няма да има съществени
валежи. температурите ще бъдат от 0 до 4 градуса. в петък
облачността ще се разкъсва и намалява, но ще стане по-студено, особено сутрин, когато температурите ще са около –
4 градуса. През деня ще достигат до 5. в събота и неделя ще
е по-студено, сутрин ще има отрицателни температури,
около – 5 градуса, ще е ветровито, а през деня няма да се повишат значително. в понеделник ще е облачно, но ветровито, което ще засилва усещането за студ. във вторник се очакват по-съществени валежи, но ще бъдат от дъжд, тъй като температурите ще са положителни – от 1 до 5 градуса.

БиОПрОгнОЗа
метеорологичните условия са относително неблагоприятни за здравето на хората с хроничен или често повтарящ
се фарингит. с профилактична цел, а и при настъпили вече
здравословни проблеми е препоръчително използването на
прополисов спрей с невен. няколкократното дневно впръскване от него към гърлото упражнява силно противовъзпалително, болкоуспокояващо и директно противомикробно
действие. Пълнолунието на 23 ноември и очакваните магнитни бури могат да провокират зачестяване на оплакванията от главоболие, сърцебиене, безсъние и общо неразположение при хора с по-лабилна нервна система. За балансиране на нервните процеси ще допринесе пиенето на запарки от
цветове от лайка, роза и липа, от листа от маточина и мента, от стръкове от жълт кантарион, риган и босилек и др.
Д-р иван сТоЯНов

магнитни бури - 25, 26.XI.
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НАЦИОНАЛЕН
БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ТРЕТА ВЪЗРАСТ кани студентите с посребрени коси на БЕСЕДА РАЗГОВОР ПО ПРОБЛЕМИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
Водещ: Васил Василев, председател
на общобългарския
комитет „Васил Левски“, популярен журналист, бизнесмен и
общественик, водещ
на телевизионното предаване „Не се
страхувай“.
За студентите на
„Национален български университет трета възраст“ е подготвена богата концертна програма!
27.ХІ.2018 г. от
13:00 ч., в киносалона на БсП,
ул. „Позитано” №20
За въпроси
тел. 0887 411 549
Вход свободен!

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

23 ноември 2018 07:40:22 ч. - пълнолуние.

за да смъкнете 1-2
кг, трябва да започнете
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течности до същия час
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С

МЕЧОКА

Съветът горски нервно заседава:
как с кучешката напаст да се справи.
Един предлага: „Клетки и окови!”
Друг пледира: „Да се тровят!”
Трети: „Ооо! Направо да се стрелят!”

наборлията Спиридон сме учили в едно и също училище,
в един и същи клас сме
били, но на един и същи
чин не сме седели. Името му будеше небивал
интерес сред нас, защото друг Спиридон в селото нямаше. Майка му
го зовеше Спиро, ние му
казвахме Шпиро Вапиро.
Това наше название го
обиждаше и той ни мразеше. По-късно научих,
че кумът му избрал това
име, защото в ония години имало учител Спиридон, който бил авторитетна личност, хубавец
и всяка учебна година
на 12 декември празнувал именния си ден –
има такъв празник, не
изпитвал учениците си
и ги черпел с бонбони.
Може би заради името
си съученикът ни стана
особняк и не се пасваше с нас, включително
и с мен. Бяхме антиподи. Аз – бодлив глог, той
– магарешки трън.
Сега сме осемдесетгодишни и от кумова срама уж се поздравяваме,
но избягваме да влизаме

Хумор

Антиподи
в диалог, за да не вдигаме и без това високото си
кръвно, но ето че в автобуса от София за родното
ни село се случи да седнем един до друг. Няма-

циализма учи на държавни разноски, пълен пансион - закуска, обяд, вечеря, униформа. А пенсията
ти сега е с 400 лв. по-голяма от моята. Целият ти

Валентин Георгиев

ше свободни места.
И сега, при „демокрацията”, аз и той сме политически противници. Той
е твърд гербаджия, чувства се комфортно при
сегашното управление и
започна:
- Всичко ми е чуждо от
времето на социализма! –
жилна ме Спиридон и искрата пламна.
- Може да ти е чуждо! –
отвръщам аз. – Но при со-

трудов стаж е началнически. В Либия беше, долари
донесе. Апартамент в столицата имаш, парно ползваш, топла вода, пиеш вода от язовир „Искър”.
- А така, добре че го
каза! Този язовир не биваше да се строи! Три
богати села бяха изселени. София е могло да
се водоснабди от Дунава. Мощни помпи, тръби
през Петрохан и ето ти

21.XI. - 27.XI.2018 г.
водата в столицата.
- Ти не си добре! Откъде ти хрумна тази глупост? Нарочно съчиняваш тези дивотии, за да
ме ядосваш, защото знаеш, че трудно се овладявам!
И започнахме да спорим за качеството на
Бойковите магистрали,
за мафиотското държавно управление, за
ниската раждаемост, за
просяците по улиците,
за битовата престъпност, за лошото здравеопазване и прочее,
и прочее! Ужас! Възрастни мъже, оставаше
да се сбием. Добре че
през това време пътуването свърши - слизаме,
разделяме се омерзени
и току пред нас – моят
24-годишен внук и неговата 18-годишна приятелка вървяха хванати
за ръце, отиваха в парка
да се целуват.
- Наборе, наборе! –
викна след мен Спиридон. – Чакай да ти се извиня!
Но аз не спрях. Враждата остана.
Никола ЦВЕТИН

Козелът възкръсна

Тогаз Мечока бавно се надигна,
отхвърли грозните закани
и с весела усмивка им намигна:
- Дайте ги на мене тез хайвани –
кучета и песове, и хрътки!
Ще ги душа – методично,
ще ги изтребя екологично
със мойта мечешка прегръдка!
Пенчо БАЛЕВ

Големите пари отпускат

Епиграми
Безгръбначие
Със поклони, без да спори,
всяка порта ще отлости.
Чупи кръст, пълзи нагоре.
Червеите нямат кости.


От колко години сте
женени?
- От 30!
- Не е за вярване!!!
- За вярване е, ама не е
за разправяне...

– А сега за какво ще пием - за здравето или за късмета?
– Нека пием за късмета,
щото ей го на - прасето си
беше здраво, но нещо нямаше късмет....

Страдащ от морска болест пътник пита с надежда капитана:
- Кажете, онова там вече земя ли е?
- Не, хоризонт.
- Слава Богу, пак е подобре, отколкото нищо.

Разговарят баща и син:
- Тате, имам три приятелки и се чудя за коя да
се оженя. Искам съвет!
- Виж, сине! Давам ти
3000 лв. Дай на всяка по

Рефренът

Ще бъдем без простори сини,
сред бурени и сред треви.
Щом тананикаме с години
рефрена „Карай да върви!”!
Генчо ЗЛАТЕВ

ВИЦОТЕКА

хиляда, изчакай няколко
месеца и решавай!
След няколко месеца:
- Е, сине, какво стана?
Какво направиха с парите
твоите приятелки?
- Ами първата си накупи бижута и парфюми.
Втората си купи смартфон,
но купи един и за мен. А
третата вложи парите си
в бизнес, умножи ги многократно и сега ме кани
за съдружник. Аз избрах
третата!
- Е видя ли, сине, че ти
помогнах. Какъв е изводът,
защо избра третата?
- Щото имаше най-големи гърди!

- Кажете къде са шили
палтото ви?
- В Париж.
- Това далеко ли е от
Кюстендил?
- 2259 км.
- Гледай ти – колко забутано, а как шият!!


- Мамо, мамо, искам в
тоалетната!
Майката замечтано:
- А аз в Париж...

В църквата шеф на охранителна фирма се молил
на Бога:
- Помогни, Боже, аверите да са здрави, пари
да носят, помогни и тоя
ТИР с бензин да мине границата и ни пази от пандиза!
За момент дочул в другия ъгъл пенсионер да нарежда:
- Боже, моля ти, се нека
ми стигне пенсията и този месец за хляб, мляко, да
мога и тока да платя...
Шефът притичал при
стареца и ядосано му казал:
- На ти сто евро и стига си занимавал Господа с
глупости!


Българи попитали Радио Ереван: - „Кога ще стане по-добре?” Оттам отговорили: „Вече беше.”

Барета отива на свръхсекретна мисия. Преди
излитането получава инструкции: „Самолетът ще
излети. Ти седиш на седалката и гледаш в лампата над вратата на самолета. Щом светне зелено,
скачаш! Отдясно на раницата имаш ръчка. Дърпаш
я, за да отвориш главния
парашут! Ако не се отвори, отляво има друга ръчка за резервния парашут
- дърпаш, отваряш, долу
те чака джип и там получаваш следващите инструкции!” Самолетът излита, светва зелената лампа, баретата скача, дърпа
ръчката отдясно - нищо!
Дърпа ръчката отляво нищо! Лети надолу и си
мисли: „Ако и джип няма
долу, ега ти и организацията ще бъде!”

В памет на Радой Ралин
Прелита Козелът над тайните служби
и търси Дебила, облечен във власт…
Парите и славата са му ненужни,
навел е рогата с езоповска страст.
Пак оня Козел е той – митологичен,
но в Българско раждат се нови Козли –
те пак са безстрашни, те пак са лирични,
Дебилите горе – пак тъпи и зли.
Към нищите духом рогата навели,
Козлите се готвят за смъртен двубой.
Козлите са млади, но още по-смели
и с тях оживяват Езоп и Радой…
Козелът възкръсна в разделното време
и пак ще ни боцка той не на шега…
Козелът възкръсна, Козелът не дреме –
с нов чифт по-красиви, по-остри рога.
Георги ДРАМБОЗОВ
„Седя си на гърнето – ето,
със очилата вестника чета
и весели картинки тук
намирам ще взема да се
абонирам.”

ИЗБУЯЛИ МИСЛИ
 Старайте се често
да си умирате от смях.
Тогава ще живеете дълго!
 Имаше много слушатели - говореше малко!
 В човек без собствено мнение винаги
имай съмнение!

 Българинът се лъже само 3 пъти - преди изборите, по време
на изборите и след изборите.
 Съветват ме да си
държа езика зад зъбите. Ами аз нямам зъби!
Васил КАРАКАШЕВ,
гр. Белослав
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