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3,50 лв.
6,30 лв.
9,10 лв.
17,50 лв.
35 лв.

КАТАЛОЖЕН №552

Право на работа след пенсиониране

Има ли предвидени в закона
ограничения за пенсионерите,
НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК
които искат да продължат да работят и след пенсионирането си,
ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ и как да защитим правата си, когато сме достигнали тази възраст?
ИЗЛИЗА
В
СРЯД А
В Кодекса на труда няма
предвидени ограгостува актьорът
ничения
валентин ганев
за работници или са придобили право на дължат да работят по
- г-н ганев, вие сте звезда, носител на
служите- пенсия за осигурителен трудовото си правооттри награди „аскеер“ за най-добър акли, които стаж и възраст, да про- ношение. на стр. 2
тьор и водеща мъжка роля. Това прави
ли ви щастлив?
раЗмисли на главния редактОр
- Благодаря за ласкавите думи! Разбира
се, наградите са много приятна емоция,
но повярвайте ми, че щастливите мигове
на сцената не са свързани с тях. У нас има
десетки актьори, които заслужават пожизСтремежът на управниците е възможно по-бързо да се занена награда за апостолска дейност и сто- бравят проблемите и нарушенията на отминалите гласувания.
ицизъм, особено в страната. Не искам да Средствата за масова информация бълват дребнотемия, отмисе изразявам високопарно, но хората от навайки без внимание изследване на европейска социологиченашата професия наистина вграждат сен- ска агенция за отношението на хората към символа на демокраките си под прожекторите и душата им цията – правото на всеки да избира и да бъде избиран. Данните
обикновено е в ролята, която в момента за България са: 75% от анкетираните твърдят, че гласуването у
играят или репетират.
на стр. 22 нас е опорочено от самите организатори.
на стр. 4
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Магията на тъмната зала

УйдУрма

33 на сто от българите
Колко
доплащаме живеят в риск от бедност
за здраве

Ãîëåìèòå ëþáîâè
íà Íèêîëà Ãþçåëåâ
През 1955 г., токущо приет в Художествената академия, бъдещият знаменит бас
решава да се яви на

прослушване в прославения Академичен студентски хор и смайва
журито и диригента. В
хора напетият момък

ПОЗИЦИЯ

Безпрецедентност

властта избра държавния обвинител № 1.
Безспорно е, че гласуването се случи по волята
на съдебната, изпълнителната и партийната
върхушка. Президентът се опита да спре главоломно падащия рейтинг на прокуратурата,
но не се получи. явно силните на деня имат от
какво да се страхуват и за тях е изключително важно ръката, поела меча от темида, да е
ласкава и гальовна…
Протестиращите срещу състезанието на
магистрата сам със себе си изтъкват доказателства за липса на обективност и професионализъм в работата на кандидата. Протаканото дело за кражбата на века ктБ и нежеланието основният обвиняем Цветан василев
да бъде изслушан, арестът на кметицата на
столичния район „младост” и отказът да се
вземе предвид признанието на свидетеля дюлгеров, че не е давал никакъв подкуп, са малка
част от тях. излиза, че не процедурата по избора на гешев е безпрецедентна и без аналог
в световната практика, а подобни акции, извършвани под прякото му ръководство.
Президентът според конституцията няма право да не подпише Указа за назначаването на заместника на Цацаров. дали през идните шест години ще тържествуват законът и
справедливостта, времето ще покаже. но началото хич не е добро и разколебава и без това
уникално ниското доверие в системата.
„п”

постепенно прогонва всички ухажори
около най-красивата певица Румяна,
бъдеща агрономка. Ухажването прераства в любов и завършва с брак.

на стр. 6

50 на сто от хората, лежали в болница, са доплащали за медицинска помощ. 19% от тях
са плащали за изследвания, 15 на сто - за лекарства, 13% - за консумативи. Това сочат данните на социологическо проучване на агенция "Тренд", проведено
сред 1006 души в периода 11-18 октомври.
Най-много хората са
доплащали за диагностика и изследвания, сочат още данните.

на стр. 3

Това означава, че те попадат в поне едно от следните три условия:
разполагаемите им доходи
са под националния праг на
бедност, живеят в материални лишения не могат да си
плащат сметките, да поддържат дома си
адекватно топъл или живеят с много ниска интензивност на труда.

на стр. 3

дует „Пирин“:

Àêòóàëíè ñòå,
„Ïåíñèîíåðè”
Вестник „Пенсионери“ е много интересно четиво за хората от третата
възраст, и не само!
В нашето съвремие е хубаво, че има
медии, които дават необходимата и
актуална информация на хората, без
достъп до интернет и социалните мрежи. От приятните и полезни съвети,
битови и житейски теми до това, което се случва с хората на изкуството
и българския шоубизнес.

на стр. 5

2

2

Законът
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В коя възраст
Сметките към „Топлофикация“
хората са
най-щастливи
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Божидар Господинов от София, редовен читател на в. „Пенсионери”, ни пише и пита следното:
През 2016 година
прехвърлих чрез дарение притежаваната
от мен гарсониера на
своя брат. Тези дни получих от съда призовка
и куп документи, от които става ясно, че „Топлофикация” - София, ме
съди за сумата от
2000 лева за неплатени сметки за консумирана от мен
топлоенергия и топла
вода. Не съм
собственик
на имота,
а ме карат
да плащам
сметките на
брат ми.
Случаят е много
разпространен и аз ще
се помъча накратко да
го разясня с цел гражданите да знаят какво
следва да извършат, когато отчуждават, продават или отдават под наем
жилища и други имоти.
Най-напред ще се спра
на случая на г-н Господинов. Всеки гражданин, който продаде, дари или даде под наем
имота си, е заинтересован веднага след изповядване на сделката или
сключването на договора за наем с копие от нотариалния акт да посети

клоновете на „Топлофикация” и да прехвърли
партидата на новия собственик или наемател.
Това му право и задължение произтича от общите правила на договора. Най-вероятно г-н
Господинов не е предприел тези необходими
действия по прехвърляне на партидата. Тази
процедура, било умишл е н о

или по
немарливост, не е била
извършена и от неговия
брат.
По тази причина вие
фигурирате в „Топлофикация” като собственик
на имота. Затова дружеството е завело дело
срещу вас, а не срещу
брат ви, за да заплатите топлоенергията, която брат ви е ползвал.
Особено остри са ситуациите при отдаване
на имот под наем. В договорите обикновено се
пише, че наемателят ще
плаща парното, топлата

вода, тока и разходваната вода, но наемодателят не предприема нищо повече, за да се подсигури при евентуална недобросъвестност
на наемателя. Обикновено такива наематели живеят в жилището,
ползват гаража или друг
имот и не плащат сметките. Те се трупат, естествено, върху наемодателя. В един момент
наемателят изчезва и
съответните дружества
– ЧЕЗ, „Топлофикация”,
предявяват сметките
на собственика. Затова при сключване на
договор за наем още
преди наемателят да
се настани в жилището или имота, е препоръчително партидите
на тези имоти да бъдат
прехвърлени на наемателя. Тогава „Топлофикация”, електроразпределителните дружества
ще си търсят сметките
за ползваната енергия
от наемателя.
Подобна на тази хипотеза е и случаят, когато имотът се дарява,
продава и старият собственик си запазва правото да го ползва. Тук
възниква пък въпросът
кой трябва да плаща
разходваната топлоенергия - новият собственик или старият, който
си е запазил пожизнено правото на ползване на имота.
Законът за собстве-

ността в чл. 57, ал. 1 се
казва: ”Ползвателят е
длъжен да плаща разноските, свързани с
ползването, включително данъците и другите такси, да поддържа вещта в състоянието, в което я е приел, и
да я върне на собственика след прекратяване на правото на ползване.” При мен често идват възрастни хора, които питат: „Дарих апартамента си на моята внучка, аз останах в него да
живея, докато умра. Сега плащам парното, тока, водата, данъка, все
едно, че апартаментът
си е мой. Правилно ли
е това?” Както видяхте,
съгласно закона това е
правилно, защото вие
сте ползвател на тези
неща. В случая внучката ви е един „гол собственик” и не е справедливо вие да ползвате тези придобивки, а друг да
плаща енергията, която
потребявате, и данъка
на жилището ви. Правилото е ”Който потребява, той плаща”.
Накрая ще препоръчам на читателите, когато пристъпват към
подобни сделки, предварително да се консултират с адвокат, който
да ги напъти и изготви правно издържани
договори, които да ги
предпазят от грешки и
материални загуби и съдебни разправии.

Право на работа след пенсиониране
От стр. 1
Работодателят има право да прекратява с предизвестие трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Но не е длъжен. В тези
случаи има две отделни основания за прекратяване на трудовия договор с предизвестие:
- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- при навършване на
65-годишна възраст от
професори, доценти и
доктори на науките.
При първото основание работодателят има право по своя
преценка да прекрати
трудовия договор при
придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Работодателят има
право да връчи писменото предизвестие
за прекратяване на трудовия договор на работник или служител, който към момента на връчването му е придобил правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Работодателят има право да прекрати трудовия договор и когато работникът или служителят
отговаря на условията за придобиване право на
„ранна пенсия”.
При условията на т.нар. ранно пенсиониране
може да се пенсионират работещите при условията на първа и втора категория труд и учителите,
както и при други специфични случаи, регламен-

тирани в Кодекса за социално осигуряване.Работодателят няма право да прекратява трудовия договор, когато работникът или служителят е придобил право на друг вид пенсия, напр. наследствена
пенсия, пенсия за инвалидност и др.
В закона е предвидено, че при осъществяване
на трудовите права и задължения не се допуска
пряка или непряка дискриминация, основана на
народност, произход, пол, сексуална ориентация,
раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване
в синдикални и
други обществени организации
и движения, семейно и материално положение,
наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността
на работното време.
Трудов договор се прекратява само според
предвидените в Кодекса на труда основания.
Депозирането на заявление за работа в дадена структура не е основание за прекратяване на
трудовото правоотношение с лицето, което заема
съответната длъжност, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Справка: чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ , чл. 8, ал. 3 от КТ
Тодор Капитанов,
експерт по трудово право

Хората са най-щастливи на 70 години, защото с
възрастта започват да пренебрегват гнева и стават
по-позитивни, съобщи в. „Дейли мейл“. С годините
хората обръщат повече внимание, когато някой е
щастлив. Така светът става по-приятно място, отколкото може да е в действителност.
Най-малко щастливи са хората на средна възраст. При тях нивата на стрес и гняв са най-високи.
С възрастта възприемаме гнева и страха все помалко, а щастието - на същото ниво. Така с времето хората виждат всичко по-позитивно.
Резултатите от изследването, което е най-мащабното по рода си, разграничиха няколко фази в живота. През детството способността за възприемане
на емоциите нараства. Реакцията към гнева е найсилна през пубертета. Пикът за възприемане на
емоциите е около 30-годишна възраст. След това
способността да разграничаваме фините промени
между страх и гняв намалява.

„Известно е, че с възрастта способността за декодиране на емоционални сигнали най-общо намалява. Но ние наблюдаваме много малък спад в
способността за улавяне на нюансите на щастието“,
казва проф. Джърмин.
Защо това е така, не е ясно. Възможно е да се
дължи на намаляване на когнитивните умения, дори на влошаващо се зрение.
Тези две обяснения обаче не изглеждат правдоподобни за възприемането на щастието, което нараства с годините. Резултатите от изследването най-общо показват, че хората възприемат социалните ситуации по-позитивно с годините, защото по-добре игнорират гневните
индивиди.

Средният
осигурителен
доход за
септември 2019 г.
Националният
осигурителен институт обяви, че размерът на средния
осигурителен
доход за страната за
септември 2019 г. е
989,33 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за
периода от 1.10.2018
г. до 30.9.2019 г. е

961,02 лв.
Определеният
средномесечен осигурителен доход за
страната за посочения период служи при изчисляване
размерите на новоотпуснатите пенсии
през октомври 2019
г. съгласно чл.70, ал.
3 от Кодекса за социално осигуряване.
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Над 2 млн. са напуснали
страната за 30 години
„През последните 30
години над два милиона българи са напуснали страната в търсене на друга възможност
за себе си.“ Това каза вицепрезидентът Илияна
Йотова.
По думите й много
от хората обмислят да
напуснат България и
да намерят своята реализация навън и това
определят като водеща полза от еврочленството. „Резултатите са
ясни - остра демограф-

ска криза, влошаващи
се тенденции, неразвита и отчасти блокирана
икономика“, заяви вицепрезидентът.
Според нея няма как
да се справим с проблемите без истинско, реално развитие на българската икономика.
Тя смята, че липсва
многогодишна икономическа и финансова
програма за развитие
на България, която да
даде перспектива какво
ще правим в страната в

следващите 10, 20, 50 години. По думите на г‑жа
Йотова има сходство в
приоритетите за развитието на икономиката в
програмите на всички
партии.
Този необявен консенсус не ражда никаква конкретика и не дава реални решения, коментира тя.
По думите й миграционните процеси няма как да бъдат спрени,
ако хората не намират
достатъчно мотиви да

останат тук. Вицепрезидентът смята, че ни е необходимо и лидерство
във вземането на тежки

и непопулярни решения.
„Необходими са ни и
знаещи, можещи и грамотни управленци, но
за съжаление дефицитът не е само на работна ръка, но
и на управление“, каза още г‑жа
Йотова.
Експертите смятат, че
балансът между трудов
и личен живот също не
е добре уреден в България.

33 на сто от българите
Колко доплащаме за здраве живеят
в риск от бедност
От стр. 1
Хората виждат негативно
здравната система, коментира Димитър Ганев от
агенцията.
„Средна оценка 3
по тази скала. Какви
са проблемите
на българското
здравеопазване –
ниско качество на
лечението, високо доплащане за
медицински услуги, високо доплащане за лекарства, липсват медицински кадри, лошо състояние
на болниците. На кое
в най-голяма степен
се дължат проблемите в здравеопазването

– лош контрол в системата и съответните
институции и органи
– 45%, недостатъчно
финансиране – 29%.“
Хората имат високо
доверие в българските фармацевти, след-

ват ги лекарите и медицинските сестри.
Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков
припомни, че за следващата година парите
за здравеопазване ще

бъдат с 500 млн. лв.
повече, а през 2022
г. се очаква общият
им размер да бъде 6,4
млрд. лв.
Здравни експерти
предложиха повече
средства в здравеоп а з ването да
влязат
с увеличаване
на акциза
върху цигарите, като този процент влиза в
здравната система за
лечение на заболяванията, които се причиняват от тютюнопушенето и като падне ДДС върху лекарствата.

От стр. 1
По този показател страната ни е
на първо място в
Европейския съюз, по последни
данни на Евростат.
Преди нас е дори Румъния – с
32,5% дял на хората, заплашени от
мизерия, Гърция –
31,8 на сто, Латвия
– 28,4%, Литва –
28,3%. Най-малко
изложени на риск
от бедност или социално изключване, са регистрирани в Чехия – 12,2%, Словения –
16,2%, Словакия – 16,3%, Финландия - 16,5%. През
2018 г. 109,2 милиона души, или 21,7% от населението в Европейския съюз (ЕС) бяха изложени на риск
от бедност или социално изключване. Все пак делът им намалява през последните години, след три
последователни увеличения между 2009 и 2012 г.,
достигайки 25%.
От 2008 г. до 2018 г. у нас делът на тези хора е намалял от 44,8% на 32,8%, или -12 процентни пункта.
Спад се наблюдава още в Румъния с 11,7 п.п., Полша - 11,6 п.п., Унгария - 8,6 п.п., Латвия – 5,8 п. п.

Тръмп удря с мито Дела срещу енергодружествата
износа на наше сирене

Световната търговска организация (СТО)
разреши на САЩ да
въведат мита върху
вноса на някои стоки
от Европейския съюз,
включително и върху
такива, които идват от
България.
С 25% се облага вносът в САЩ на
български сирена
и млечни продукти,
свинско, различно от
шунка, кисело мляко, масло, плодове,

салами от
свинско
и други
свински
продукти,
череши,
праскови,
плодови
сокове,
както
и
мазнини и
масла, добивани от мляко.
С решение на СТО
Щатите получиха зелена светлина да наложат мита върху европейски внос, възлизащ на 7,5 милиарда
долара. Преди време
от администрацията
на американския президент Доналд Тръмп
заплашиха, че може
да бъдат въведени
мита върху 100% от
износа на ЕС за американския пазар.

Ръст на делата срещу енергодружества заради надписани сметки за ток
отчитат адвокати.
В момента всяка пета жалба срещу енергодружествата е за надписана
сметка за ток. През миналата година
от близо 880 оплаквания към енергийния регулатор над 160 са свързани с
грешки при отчитане и фактуриране.
Най-често жалбите са за неточно
отчитане, липса на реален отчет или грешки
при фактурирането на отчетените количества. Преди
няколко месеца Юли Кантарджиев и някои
от съседите му
в блока в столичния квартал „Младост” получават
изненадващи сметки за ток. „Няколко
семейства се оплакваха, че им е надвишена консумацията, без да са имали някакви допълнителни включени
уреди. На хората им направи впечатление, че има между 30 и 50% завишение”, каза Кантарджиев.
Според г-н Кантарджиев проблемът вероятно идва от дефект в елек-
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проблеми

тромера. „Когато човек погледне
електромера, съмнявайки се, че има
грешка, вижда, че показанията са такива – което ражда съмнения за евентуални манипулации, които не са ми
ясни как стават”, коментира още Кантарджиев.
Не изключва обаче вероятността да
има грешки и при отчитането. „Служителите, които отчитат – макар и рядко да ги засичам, пишат на
ръка. Във века
на технологиите би трябвало
с някакви електронни модули
само да се снемат показанията. Тези неща
разклащат доверието в коректността и точността на отчетите”,
каза още той. Такива сигнали заливат
съдилищата в страната, разказват адвокати. А през отоплителния сезон
броят им расте. „Надвишените суми в
някои от случите стигат над 150-200%,
като най-често надвишените суми с
т.нар. корекционни сметки на ЕРП-тата са минимум 50-60%”, сочи адвокат
Николай Василев.

бисер

Нормално е да
омръзнем… но подобро няма.
Бойко Борисов,
премиер

кРАТКИ
ВЕСТИ
Условия
за бизнес

Условията за правене на бизнес у нас се
влошават през октомври. Бизнес климатът
се понижава спрямо
септември с 1,4 пункта в резултат на понеблагоприятната конюнктура в промишлеността и строителството .

Гуми
през зимата

Според закона в периода от 15 ноември
до 1 март автомобилите задължително трябва да са със зимни гуми или с такива с минимална дълбочина на
протектора 4 мм.

Санкции за
тротинетките

Нови правила за
движение по улиците
с електрически тротинетки влизат за обсъждане в парламента.
Сред заложените ограничения са тези за скоростта, с която може да
се управляват този тип
превозни средства.

Промени в БДЖ

До една година
„БДЖ - Пътнически
превози“ и „БДЖ - Товарни превози“ ще станат еднолични акционерни дружества.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Левицата ще управлява
на Иберийския полуостров
На 26 октомври встъпи в длъжност новото правителство в Португалия с премиер Антониу Коща. То е съставено от представители на Социалистическата партия и подкрепено от марксисткия „Ляв блок”, който има 19 народни представители, и Комунистическата партия - 12.
На 6 октомври Социалистическата партия в
Португалия спечели редовните парламентарни
избори, при които увеличи броя на депутатите си
от 86, в предишния парламент, на 106 в сегашния. И само 10 места не достигнаха за абсолютно
мнозинство в 230-членния парламент.
При предишния четиригодишен мандат от
2015 г. досега правителството на Социалистическата партия с министър-председател Антониу Коща бе подкрепяно от марксисткия „Ляв
блок” и съюза между „зелени“ и комунисти, без
тези формации да влизат официално в управляващата коалиция.
И докато социалистите увеличиха значително
своето влияние в Португалия, главните й опоненти – дясната Социалдемократическа партия,
от 89 места в предишния парламент след изборите през 2015 г., взе при сегашния вот през октомври с 12 по-малко. Пред основните приоритети на новото ляво правителство са откриване
на нови работни места, увеличаване на заплати-

От стр. 1
Представители на политическите сили в парламента се опитаха да
проведат дискусия по
темата. Гербаджиите игнорираха инициативата.
Високомерието им е характерно и хич не ги интересува, че „някаква си”
Мая Манолова например внася в съда 14 папки с доказателства по четири направления за десетки случаи на безобразия при двата тура в столицата. Това, че 60 на сто
от протоколите са с поправки, направени след
приключването на преброяването извън секционните комисии, че
в ромските махали няма
недействителни бюлетини, а в останалите райони те са до 20%; че „социални” мрежи от сутринта
са започнали да атакуват
с „прогнозни данни” гласоподавателите, съобщавайки преднината на
Фандъкова до 19%, преследвайки целта симпатизантите на независимата кандидатка да се откажат, приемайки за безсмислено участието си в
надпреварата. Не се вълнуват и от евентуалната

КАСАЦИЯ

Педро Санчес и Пабло Иглесиас
те и повишаване на пенсиите.
И в другата държава от Иберийския полуостров – Испания, се проведоха парламентарни
избори месец по-късно – на 10 ноември. Те бяха обаче предсрочни. И в тях Социалистическата партия спечели най-много места в новия парламент и ще разполага със 120 депутати, с трима по-малко в сравнение с вота през април т.г. и
далеч под необходимите 176 народни представители в 350-местния парламент за постигането
на абсолютно мнозинство. На втора позиция е
Народната партия с 88 депутати, която подобри
резултата си от историческото дъно, което удари през април. Тогава успя да вкара в Долната
камара само 66 народни представители.
Поредните парламентарни избори в Испания
протекоха при напрегната атмосфера, белязана
от каталунската криза и възхода на крайнодясната „Вокс”, която ще има 52 места - двойно повече от досегашните 24.
Големите губещи се оказаха крайнолявата „Подемос” - с 35 места, и либералната „Суидаданос”
- с 10, в сравнение с 57 през април. Тогава социалистите спечелиха най-много гласове, но не успяха да се договорят за съвместна управленска
коалиция с „Подемос” и „Суидаданос”, за да се
стигне до изборите на 10 ноември.
Независимо че четвъртите парламентарни избори в последните 4 години завършиха без категоричен победител, досегашният министърпредседател и лидер на социалистите Педро Санчес обеща да сформира стабилно правителство
и призова политическите си противници за подкрепа, за да се сложи край на продължаващия с
месеци политически блокаж. Първи на призива
се отзова Пабло Иглесиас – лидерът на „Подемос”, който сключи със социалистите споразумение за съвместно управление.
Това, че на Иберийския полуостров социалистите са първа политическа сила, не е изненада.
Защото показаха при досегашното си управление, че само левицата осигурява по-добър живот за всички граждани.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Български

Подобно чудо едва ли
ще се случи. Повторят ли
се изборите в столицата при строг контрол и
с международно участие, властта ще получи
оглушителна плесница. Не е реално градоначалничката да се хвали, че е любимка на софиянци, след като повече от 70% от тях или
не са отишли до урните,
или са били срещу нея.
И над 10 на сто са представители на циганските
гета. „Обичат ни ромите – дали сме им работа, те вършат мръсните
неща. Благодарни са ни
за тази възможност. Кой
събира боклука? Кой мете и мие?” – категоричен
е Б. Борисов. Добавя, че
имат общински съветници от тях, а директорката на училището във „Факултето“ е член на партията му. Явно не е наясно,
че е противозаконно да
използваш децата, за да
принудиш родителите –
полуграмотни, гладни и
бедни, под строй да се
борят за оцеляването на
твоята власт. Битката за
трите най-големи области в страната бе люта.
В Пловдив претендентката за еталон на чистата
съвест Дани Каназирева
май бе вкарана в правия
път и дори получи поста
на управител. Във Варна
активността на гражданите бе сведена до минимум, но това е друга
тема. Ужасяваща е апатията, обхванала нацията. Не сме боливийци,
но чак пък толкова аморфно поведение е срамно
за уж европейския ни народ! Южноамериканците са значително по-емо-

ционални, а и самият им
президент Санчес, усетил, че са го хванали по
„бели гащи” с извадени
на показ нарушения при
избирането му, направи
разумен ход – крачка назад. Сравнено, манипулациите у нас са по-сериозни. Но Улицата мълчи.
Обстановката е спокойна. Вседържецът ръси
наляво и надясно хвалби за себе си, изтъквайки постиженията на десетгодишната си власт,
без дори да намеква, че
съграденото се прави с
нашите пари. А за нас са
важни цената, качество-

Уважаеми читатели, абонирайте се за нашияваш вестник „Пенсионери – За вашето здраве”.
От вас зависи неговото бъдеще. Ако имате възможност, направете коледно-новогодишен подарък на свой близък. Така всяка сряда ще му напомняте за себе си и надяваме се, ще ви е благодарен, че е застанал заедно с вас в общия строй
на обичащите истината наши приятели. Каталожният номер е 552.
то, на работниците, частния и държавния сектор,
и пропастите между българите стават все по-непреодолими. Скоро чиновничеството ще се
присъедини към шепата хитреци, станали милионери за една нощ,
получили предприятия

тото аритметично правило за плюс и минус
това е кажи-речи половината. В около 60 града червените са начело.
Плевен отново е трън в
петата на Бойко. Добруджанци са инатлии. Македонците от Пиринско
и депесарите в Кърджалийско – също. Цв. Цветанов, дали заради обида към бившия си любим
шеф или от обективност,
от Иван Костов безплат- признава отстъплениено, завладели отрасли то. Загубени са близо
в икономиката, фирми 100 хил. гласа на сими крупни играчи в кон- патизанти. Общинските
курсите за обществени съветници са с десет попоръчки. Те заедно си вече, но ако в столицаразиграват коня. Едни- та за всеки един от тях
те дават рушвети на дру- трябва да има над 4500
гите, за да ги обслужват подкрепящи, то в малки
„правилно” и с предим- населени места са досство, като се сближават татъчни по 250 души.
все повече. Ние под- Кривата сметка на упсмърчаме на опашките равниците е чиста пропред гишетата за някак- ба пропаганда.
во разрешително, защоЖаргонният речник
то са наложени безумни на нашия премиер е
правила колко кокошки безспорен. Добави се и
да имаме в двора, как- нов турцизъм – уйдурма.
ва барака да сковем за В превод на български
дърва през зимата и про- език думата означава
чее. Богаташите въобще специално съчинена изне се разкарват до ин- мислица, лъжлива истостанциите. Имат си ад- рия, нагласена работа.
вокати, счетоводители – Набеждавайки от страх
те ходят на партита и за- Мая Манолова в какви
едно с вицепремиери и ли не грехове, охраниминистри получават на- телят огнеборец прегради за мистър и мисис кали. Според психоло„Икономика” например. зи подобно поведение
И указания на последно- е показателно за индито подобно събитие фи- вид, приписващ своите
нансовият гуру Горанов слабости на опонента, и
директно нахока мили- има диагноза на латинардера Домусчиев, че ски, включваща лъжи,
неговите медии започ- самолюбие, представяват деня с лоши новини. не на желаното за дейстВървим към нещо не- вително и др.
Всеки народ заслужадопустимо за демокрава управниците си. Не е
тичния свят.
луд онзи, дето яде и разПАРТИЯ-ДЪРЖАВА
дава държавната баниВъзстановява се ся- ца, а позволилите му с
каш чл. 1 от Живковата апатията си да го праконституция. Натрапва ви. Няма да дочакаме
се мнението, че за да си боливийски протести,
успешен, трябва да бъ- защото сме наследнидеш член на ГЕРБ, което ци освен на априлци,
няма алтернатива. След септемврийци и ревопоследните избори се люционери и на нашенпоказва карта, почти ците, залостили врати и
цялата в синьо, за по- прозорци пред Ботевибедата на управниците. те четници, дошли да гиИстината е друга. Пре- нат за свободата. И на
димството на управля- другите – предали Бенващите е безспорно – от ковски, Левски, същест260 общини в 140 има вуващите според погокметове. Остават обаче ворката „Преклонена
още 120. Според прос- главица сабя не сече!”
Хаосът е навсякъде около нас, но какво от
това! Чакаме месията. Припознаваме някого
и размахваме юнашки байраци, посрещаме го
с поклон, както сторихме с царчето Симеон,
„вЕрвайки“, че ще ни оправи за 800 дни. Срамота!
Поводи за протести има колкото щеш. Като се
започне от обвързването на съдебната власт
с управниците, премине се през изборните безобразия и се стигне до отказа за преизчисляване на пенсиите, неправилното разпределение на
бюджета и т. н. Не го правим. Значи си заслужаваме съдбата. Далавера бе, братче! Шменти капели, сиреч уйдурма!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Уйдурма
то и целесъобразността
на разходите. Дали правилно се харчат милиардите ни? Купуването на
американски самолети,
още непроизведени, с
авансово плащане, огромното строителство
с държавна подкрепа,
обогатяването на приятелски кръгове от фирми, увеличаването на администрацията и заплатите й не са в наш интерес. Апропо, тенденцията чиновничеството да
се превръща в

СРЕДНА КЛАСА

е в разрез със здравата логика. „Продуктът”,
произвеждан от служителите в министерствата, общините и т. н., е услуга и не дава нито принадена стойност, нито
икономически ръст. На
назначаваните по партиен принцип кадри Борисов гледа като на своя
вярна армия. В проекта
на „балансирания” бюджет за идната година
ръстът на парите в тази
посока е с 10 на сто. От
тях до голяма степен зависи бъдещето на ГЕРБ.
Затова благодетелят им
се отнася с особени симпатии. Те са почти 140
хиляди реални гласоподаватели. Добавим ли и
семействата, приятелите – ето ти го „летящият” старт в надпреварата. Ами учителите – със
17% ръст на възнагражденията и обещания до
края на мандата за двойни заплати, лекарското
съсловие – цифрата набъбва сериозно. Допълнително за нереформираната здравна система
са добавени 500 млн. лв.
… Да не говорим, че даскалът на отрочетата влияе и на нас самите. Като пациенти сме благодарни на доктора, който между другото внушава, че управлението
е лошо, но по-добро няма. Кой да ги смени? Левите са слаби, депесарите са турци, националистите – шантави конформисти.
Излиза, че с данъците храним онези, крепящите властта, обърнала
гръб на пенсионерство-
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да
изразя възмущението си от начина,
по който се изчисляват сумите за отопление
от топлинните
счетоводители,
които ощетяват
пенсионерите и другите граждани. В случая
става въпрос за „Бруната”. Живея в тристаен апартамент. След
смъртта на съпругата

ми изключих радиаторите в една от стаите - хола, който е с
най-голяма кубатура,
и в кухнята.
В спалнята, в която
живея, с вертикален

щранг и отоплително
тяло с уред съм изразходвал 83,31 лв.
В банята с вертика-
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лен щранг без уред са изчислили два пъти повече от стаята - 165,20
лв. А за сградна инсталация 256,83 лв. Това е
пълно безобразие. Може ли да бъде начислена такава сума?
Изпратих подобно писмо до „Бруната” и ги помолих сметката ми да бъде
преизчислена,
най-вече високата цена за
банята.
Моля ви да подкрепите ощетените
граждани на София.
инж. стефан
хариЗанов,
79-годишен, софия
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От стр. 1
За нас, дует „Пирин“, е удоволствие, че материалите,
свързани с нас и творческия ни път, намират място на страниците на вестника.
Пожелаваме
на
всички
читатели
здраве, да бъдат все
така информирани и
да продължават да
предават на младото
поколение любовта
към българския фолклор и българщината!
румен иванов
и радостина
Димова, дует
„пирин“

×асовникът в Öеново Има ли кой да брани езика ни?
отново отмерва времето
Драга редакция,
Обръщам се към вас, понеже да пиша до основните телевизии или големите вестници е безсмислено.
Защото бедата идва преди
всичко от тях.
За какво става дума? Чистотата на българския език е
тема особено актуална. Езикът ни е задръстен, той е задушен от всякакви чуждици. И те не
падат от небето, а се разпространяват от журналисти, хора, които би трябвало да бранят чисто-

Един от символите на Ценово - часовникът над
сградата на пощенската станция, отново започна
да отмерва времето. На четирите стени на кулата са монтирани циферблати, а над тях е поставена камбана. През последните няколко години
съоръжението не работеше. Общинската администрация обаче предприе действия, за да възстанови часовниковия механизъм. „Сградата е
построена през 1937 година. Тогава е монтиран
и часовникът, който е бил изключителна придобивка за времето си“, разказва дългогодишният
ръководител на пощата в Ценово Петър Попов.
През годините бяха направени няколко безуспешни опита
устройството да
заработи. С нелеката задача да
възстанови механизма се нае
Божидар Линков
от Свищов. Той
поддържа часовниците не само там, но и в Бяла. Преди десетина години самоукият майстор часовникар научил занаята от
брат си, който поддържал часовника в Свищов.
„Трябваше ми време, за да разуча подробно устройството на часовника в Ценово. Механизмите не си съвпадат. Уникалното при задвижването на часовника в Ценово е, че стрелките не се
местят плавно, а след изминаване на минутата
само с едно движение“, споделя часовникарят.
Механизмите за часовника и камбаната не са
свързани, за да работят заедно. Всеки от тях е
автономен и трябва да се навива на ръка. „Топузите, които осъществяват движението, трябва да
се вдигат веднъж на 48 часа. Операцията се извършва със специална манивела“, разкрива част
от подробностите по поддръжката майстор Божо.
Според него, за да отмерва точно времето, всеки
часовник трябва да се регулира в зависимост от
атмосферните условия и климата. Камбаната оповестява не само настъпването на кръглия час през
денонощието, но и всяка тридесета минута. През
пролетта предстои обновяване на циферблатите
и стрелките, които са започнали да корозират от
неблагоприятните атмосферни влияния.
марий пЕТров

тата на езика като своя първа и
основна грижа.
Наскоро БНТ започна ново
предаване, посветено на големите и заслужили български ро-

дове. Дотук добре. Но бих
желал да попитам защо това
предаване не носи българското име „Родът”, а е именувано „Джинс”. Турска дума, която има точен еквивалент в българския език.
Наскоро чествахме Деня
на народните будители. Отново имаше кухи и празни
слова, но делата за българското слово липсват.
Има ли кой да брани езика ни
от „образовани“ безродници?
васил иванов, гр. Дупница

Почит към тенора Никола Николов

Уважаема редакция,
пиша до вас, защото чета вестник „Пенсионери“ с голям интерес. Аз
съм стар човек, отдавна пенсионер. Инже-

дългОлетниЦи

нер съм по професия,
имах хубав глас и пеех
в самодейни хорове. И
сега ходя по концерти.
Служа си с интернет
и от Фейсбук успях да

разбера, че
в операта ще
поставят паметен знак за
големия наш
тенор Никола
Николов. Зарадвах се.
Оказа се, че
операта няма нищо общо с това, че
всичко е частна инициатива. Негови
ученици събрали пари
и поръчали скулптурен
портрет. Това е много вълнуващо и хубаво.
Отидох на търже-

ството и съм очарован от тях. Но съм възмутен от директора на
операта Пламен Карталов. Той не дойде едно „добър ден“ да каже на хората, да благодари на певците. Имал
друга работа, така казаха. Каква работа може
да има, та да не отдели пет минути за един
поздрав? Той не зачита онова, което правят
другите.
Божидар жЕков,
инженер, опероман,
от софия,
на 82 години

Баба Мария се гордее с внуците си

Баба Мария Бояджиева
преди няколко месеца започна 90-ата си годишнина. Всеки
ден я виждам по обяд с торбичка с две панички да ходи
до обекта на социалната служба, където си взима храна за
вкъщи. Тя е родена в Пирдоп
и е много мила и добродушна. Разказва с охота за себе
си, за своя скромен и трудолюбив живот.
Почти три десетилетия е
работила в предачница „България“. За всичките си години там изпрела тонове прежда на големи тъкачни машини.
Суровината идвала предимно
от бившия Съветски съюз като напа. После в дарака се обработвала и ставала на ленти.
След това се навивала с машини на големи макари, лентите минавали в предачницата

от изпретел в голяма фирма за
дената
компютри. После замипрежда и
нал за Палма де Майоротивали
ка. Разбира се, праща
направо в
пари на майка си, затъкачнищото пенсията й е малте машика, не успява с всичко.
ни. С тоЗа Великден цялото сева Мария
мейство на сина й си
се занимадошло у дома. Видели
вала през
се с внука, който е стуцелия си
дент, с внучката, учетрудов жиничка, радва се колвот. Днес е
ко много са пораснадоста възли. Баба Мария мнорастна и с
го се гордее с внуцимъничко
те си. Споделя ми, че
тъга говоте показват всеки път,
ри за сиче много я обичат и че
на си Ваим липсва.
лентин, 51-годишен, който от
И очаква с нетърпение следващапочти две десетилетия живее та им среща.
Дарина нЕнова
в Испания със семейството си.
Отначало бил в Мадрид, рабо- страницата подготви соня вълкова
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От стр. 1
Красавецът с фигура на Аполон е убеден, че го чака блестяща кариера, и освен
успехи на певческото
поприще бързо завоюва сърцата на рояк
почитателки. Започват
да се носят какви ли не
слухове за любовните
авантюри на младия
бас. Жена му обаче загърбва мълвите и се отдава изцяло на децата
си Ясен и Чавдар и работата си. Никола Гюзелев все по-често пътува по турнета и влиза в елита на световния оперен свят. Така
зад кулисите на семейната сцена се появява Василия Папаантониу, гъркиня по произход, която предизвиква
бум в Европа с балетно-оперната постановка на “Травиата”, където пее и танцува гола.
Пресата я определя за
жената с най-еротично тяло. Според мълвата Гюзелев я вижда
за пръв път на спектакъл в Брюксел и скоро
предприема съвместно
турне с омайната гъркиня в арабските страни. Историята с Румяна се повтаря. Неотразимият българин така упорито ухажва Василия, че неизбежното
се случва.
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продукти: 1 голям
патладжан, 1 розов домат, 4 печени червени
чушки, 100 г маслини,
200 г краве сирене за
грил, зехтин/олио оцет,
сол на вкус
приготвяне: Обелете патладжана по дължина и го нарежете на
кубчета. Сложете ги в
тавичка. Полейте ги със
зехтин/олио и ги овкусете със сол. Печете на
предварително загрята
фурна на 200о, докато
омекнат.
Обелете домата и го
нарежете на кубчета
или малки парчета.
Нарежете печените чушки. Загрейте малко зехтин/
олио в тефлонов
тиган и запечете
за няколко минутки от двете страни
сиренето.
В голяма салатена
чиния сложете в единия
край кубчетата патладжан, в противоположния - парченцата домат,
а от двете страни наредете маслините и парчетата печени чушки.
По средата аранжирайте печеното сирене. Полейте доматите и чушките със зехтин/олио и
оцет. Овкусете със сол.

20.XI. - 26.XI.2019 г.
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Разводът му с Румяна е почти конспиративен и малцина научават
за него. Широко скроеният български Дон Жуан щедро оставя апартамента на съпругата и децата си, без да се пазари с адвокатите, и поема
издръжката на разбитото си семейство. Появата
на новата семейна двойка като партньори на софийската оперна сцена
предизвиква бум и нови
клюки. Бликащата любов
на Никола към Василия
се вижда с просто око
дори по време на спектакъла. Сензационната
гъркиня е назначена на
щат в Софийската народна опера.
Това брачно съжителство на Гюзелев обаче се
превръща в нещастния
и най-злополучния му
брак. Оказва се, че освен
с тяло аристократичната гъркиня не разполага
с големи певчески дарби и не може да придружава мъжа си в честите
му турнета по световните оперни сцени. Никола пътува, а всички от
трупата започват да избягват натрапницата като чумава. Василия изпада в депресия и се затваря във вилата в Бояна в

очакване на спектакли и
роли, които все по-трудно получава. Така минава почти година. Когато
Гюзелев обира овациите в „Арена ди Верона“,

познат й намира квартира и тя напуска дома на
Гюзелев.
Този път за разлика от
първия разводът на Никола Гюзелев е шумен и

в София се поставя “Норма” на Белини. Василия
най-после е на сцената,
но едва се справя с партията си. Семейната разруха връхлита изведнъж.
Започват да се носят нови мълви за поредния
“блестящ” брак на Гюзелев. Според тях Василия
Папаантониу прекарва
една нощ под стъпалата на вилата в Бояна, а
според още по-злостните слухове е малтретирана от съпруга си. Неин

разнасян в най-различни
версии не само в операта, но и по кръчми и кафенета из цяла София.
Според една от клюките
именитият бас не позволил на жена си да вземе дори палтото си от
визон, както и много от
получените подаръци. В
операта пък се шушука
за издрани носове и разпрани куфари. Някогашната сензация в Европа
се връща в родината си
и гради нова кариера ка-

За вашата трапеза
Салата
с патладæан и
пе÷ено сирене

свят

Çапе÷ени
пúрæолки вúрху
ароматно пþре

продукти: 4 свински
пържоли, 1 с. л. масло, 3
с. л. краве прясно мляко,
150 г кашкавал, 150 г топено сирене, 2 ч. л. сол,
1 ч. л. розмарин, 1 глава чесън, 250 г моркови, 500 г картофи
приготвяне: Наредете пържолите в тава,
посолете ги, залейте ги
с чаша вода, завийте ги с
фолио и ги печете. Малко преди да ги извадите,
отгоре наредете топено
сирене

и обилно наръсете с настърган кашкавал. Запечете до златиста коричка. Докато пържолите
се пекат, сварете заедно картофите, морковите и обелени скилидки
чесън, розмарин и сол и
ги намачкайте на пюре.
Прибавете 2-3 с. л. пряс-

то... педагог. Мистериозното за всички е, че никой не може да съчини
що-годе достоверна версия за развода.
Скоро истината замества догадките. Оказва се, че това е балерината от състава на ДМТ
“Стефан Македонски”
Анна-Мария. Тогава някои се сещат, че Никола Гюзелев често е забелязван на спектаклите на
театъра, като аплодира
бурно изявите на балета.
Други пък си спомнят със
задна дата, че са го виждали в компанията на
Анна-Мария в закътани
луксозни заведения. Новата засукана изгора на
Гюзелев вече има успешна кариера в киното. Тогава конспираторите решават загадката защо тихо и без шум балерината
се лансира, без да има известен мъж зад нея. Никой обаче не отрича таланта й на актриса. Други
пък лансират версията,
че много известни мъже
са правили опити да сломят сърцето й и неизменно се провалят, защото
балерината актриса очаквала голямата личност
от ранга на Никола Гюзелев.
Бракът на Анна-Мария

с големия певец спира
филмовата й кариера,
а дъщеричката им топи
сърцето на щастливия
баща. Бившата балерина специализира хореография за бъдещата й
работа като постановчик и се пробва дори
като репортер в предаването “Добро утро” по
БНТ. Клюкарските рубрики на италианския
печат пък не спират да
се занимават с Гюзелев
и започват да пишат, че
красивата му жена е голямата любов на известен италиански артист.
Стигат дотам, че твърдят: „Анна-Мария е в
развод със съпруга си.“
Истината обаче е, че помладата с повече от 20
години трета съпруга на
Гюзелев се оказва невероятен организатор
и дипломат. А на многобройните си ухажори според най-близката й приятелка неизменно отговаря: „Аз имам
мъж - истински любовник, мъж, който превъзхожда по всички показатели по-младите. Аз
наистина го обичам!”
А непоправимият някога женкар най-после
е укротен и намира истинското семейно щастие и признание.

красиви на всяка въЗраст

Маски с тиква

но мляко и масло за подобър вкус.
Сервирайте пържолите върху пюрето.

Спагети
с пилеøко

продукти: спагети,
200 г пилешко месо, 2
щипки босилек, 2 с. л.
зехтин/олио, 200 г домати от консерва, 400 г
спагети, 1 скилидка чесън, 100 г сушени домати, 100 г зелени маслини, 1 ч. л. сол, 2 щипка
черен пипер, смлян
приготвяне: Сварете спагетите в
подсолена вода. В тиган загрейте зехтина/олиото и добавете наситненото пилешко и наситнения чесън. После сложете маслините, нарязани на
ситно, и накрая - двата вида предварително нарязани на ситно
домати, и оставете да
ври 5 минути. Овкусете със сол, пипер, босилек и по желание лют
червен пипер, след което прехвърлете спагетите директно в тигана
и разбъркайте.

За суха кожа: 2 с.
л. сварена тиква се
смесват с 1 с. л. зехтин. Нанесете дебел
слой от маската на лицето и го покрийте с
парче марля. След 15
минути изплакнете с
хладка вода.
овлажняваща:
Настържете 100 г тиква и я сварете за около 5 минути. Към нея
добавете 1-2 с. л. мляко и махнете от
огъня. Изстудете получената смес до
топло и добавете 1 ч. л. суха мая и 1
ч. л. зехтин, може вместо зехтина да
добавите няколко капки масло от тиквени семки. След като сместа постои около 10 минути, нанесете върху добре почистената кожа на лицето и шията, като избягвате областта
около очите. След 20 минути отмийте

с топла вода.
„Течно
злато” - за
уморена кожа: Необходими са 1 ч.
л. куркума,
1 жълтък, 1
ч. л. бирена
мая, 1 с. л. варена тиква, 1
ч. л. масло от
жожоба и няколко капки розова вода. Разбийте
яйцето много добре и добавете куркумата, тиквата и бирената мая. Бъркайте, като постепенно добавяте маслото от жожоба и розовата вода. Маската има подхранващ и тонизиращ
ефект. Куркумата притежава лечебни
свойства – тя е силен антиоксидант,
пречиства кръвта, подобрява еластичността на кръвоносните съдове.

Ïолзи от портокаловите кори
Портокаловите кори са нещо, което в никакъв случай не трябва
веднага да изхвърляме.
В тях се съдържат етерични масла и вещества
с полезни свойства, които могат да бъдат използвани в дома и ежедневието.
 За освежаване на
хладилника. За да премахнете лошите миризми от вътрешността на
хладилника, разпръснете пресни портокалови

кори в него. Приятната
цитрусова миризма ще
неутрализира лошия
мирис от други продукти.
 За почистване на
дървени повърхности. Втриването на портокалови кори в дървените мебели и повърхности не само им придава приятно ухание, но ги
почиства и полира.
Смесете коричките с
малко ябълков оцет, за
да си направите натура-

лен нетоксичен препарат за полиране и почистване на дърво в
домашни условия. Оставете накиснатите кори в оцета за около 2
седмици.
Премахнете корите и
прехвърлете напоения
с етерични масла оцет
в бутилка със спрей накрайник.
Пръскайте дървените повърхности и ги забърсвайте с памучна
кърпа.
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Най-гледаните
Редакцията
не носи
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в програмите

22.XI. - 28.XI.2019 г.
ПЕТЪК, 22 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Тайните на войната
13:30 Една жена, един мъж
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко ВасиБНТ 2
ПЕТЪК, 22 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Пътешествия
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план
9:45 Иде нашенската музика
10:45 Европейски маршрути
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Линия Култура
14:45 Голямата кражба на картини
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Откакто свят светува
17:15 Натисни F1
17:30 Отворени досиета: Георги Саръиванов
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Шифт
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 3
22:45 Очарователни погледи
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 Многоликата Япония:
Земята е само една
0:50 Откакто свят светува
1:20 Новото познание
1:50 История.bg
2:50 Очарователни погледи
към Китай
3:00 Култура.БГ
БНТ 4
ПЕТЪК, 22 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:00 Срещу течението: Ибрям
от Вардим
17:15 Малки истории
17:30 С България в сърцето
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът: Историческият парк - пътешествие
в миналото
23:00 По света и у нас
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:10 Мотоспорт Екстра
1:40 Отблизо с Мира
2:40 Панорама с Бойко Василев
3:45 Вечната музика
4:15 Култура.БГ

лев
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Виктор Тот Арура Трио
и Силует & Винкс /Унгария-САЩ/
0:35 Скандалните приключения на лорд Байрон
1:25 Култура.БГ
2:25 100% будни
3:25 Тайните на войната
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 23 ноември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Спилитим и Рашо
7:20 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
4:00 Викингите 4
4:45 Натисни F1
5:00 Пътувай с БНТ 2
5:30 Време за губене
СЪБОТА, 23 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите
7:00 Вяра и общество
8:00 Топчовците
8:10 Думата на краля
9:40 5 минути София
9:45 Време за губене
10:15 Изненада
10:30 В близък план
11:00 Пей ми песен – Надежда
Хвойнева
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 На опера с БНТ 2
15:30 Капан
16:30 Шифт
16:45 Grand Dance Academy международен детски
танцов фестивал
17:15 Ленти и документи
16:30 Ленти и документи
18:00 Рецепта за култура
18:50 Хей, здравей!
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 До Европа и напред
21:00 Испански скици
22:00 Джейк на квадрат
23:40 По света и у нас
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Концерт на “Арсенале
соноро трио”
2:05 По света и у нас
2:20 Ленти и документи
3:05 Супер камери
3:30 Шифт
3:50 Джейк на квадрат
5:30 Пей ми песен – Надежда
Хвойнева
5:15 Пазители на традициите
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 23 ноември
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Родопи 2019
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Нощем с белите коне
14:00 Български залисии
14:30 Репетиция
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Слава
22:30 Равносметките на прехода: “Промяна в курса
- посока Запад”
23:30 Домът на вярата
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура
1:15 Ленти и документи
2:00 Олтарите на България
2:15 Бизнес.БГ
2:45 Младите иноватори
3:15 Извън играта
3:45 Арт стрийм
4:15 Натисни F1
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13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Всички и никой
17:00 Вечната музика
17:30 Космонавтите: Как Русия
печели космическата
надпревара
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 3
21:20 Господин Селфридж 4
22:05 По света и у нас
22:20 Студио “Х”: Ченгета
23:15 Умникът
0:55 Похищение
2:30 Скандалните приключения на лорд Байрон
3:30 Съкровище в двореца
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 24 ноември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Истории за птици, хора и
други чудеса
15:10 Празник на доброто
16:40 Национални съкровища
на Чехия: Литомишъл
17:00 Отворени досиета 3: Сте-

фан Богданов. Признанията на един комунист
17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 България от край до
край 9
21:00 Баш майсторът
22:10 По света и у нас
22:25 Лора
0:20 Студио “Х”: Ченгета
1:10 Умникът
2:55 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
3:20 Космонавтите: Как Русия
печели космическата
надпревара
4:10 Туристически маршрути
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 25 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Кръстьо Сарафов пред
театралната маска и зад
нея
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат

18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб „История.bg”
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Малки истории
4:15 Законът на Дойл 5
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 26 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Клуб „История.bg”
13:30 Апостолът и неговият
паметник
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5

НЕДЕЛЯ, 24 ноември
Време за губене
Рецепта за култура
Топчовците
Може би фрегата /90
години от рождението
на режисьора Петър
Каишев/
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Ново 10 + 2
14:50 Олтарите на България
15:00 Репетиция
15:30 №1 Туризмът: Есенни
пасажи в Несебър
16:00 Черно-бяло кино: “Гибелта на Александър
Велики”
17:20 Златни ръце
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Иновативно
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 ММФ “Варненско лято
2019”
21:40 Остатъчни образи
23:15 История.bg
0:15 По света и у нас
0:30 Добър ден с БНТ 2
1:30 Иде нашенската музика
2:30 По света и у нас
2:45 Джинс
3:15 Арт стрийм
3:45 Остатъчни образи
5:20 Златни ръце
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 25 ноември
6:00 Пей ми песен – Надежда
Хвойнева
6:30 Арт стрийм
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:55 Запрю Икономов - събирачът на бисери
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Културни адреси: София,
Европа
11:00 Знание.БГ
11:30 На концерт с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София,
Европа
21:15 10 000 крачки
21:30 В близък план
22:00 Брат за брата 3
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 4
0:30 На фокус: Регионът
1:00 Знание.БГ
1:30 Линия Култура
2:15 Младите иноватори
2:45 Златни ръце
2:55 Култура.БГ

ВТОРНИК, 26 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Туризъм.бг
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:55 5 минути София
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Културни адреси: София,
Европа
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг
14:00 Линия Култура
14:45 Баба - моята сестричка
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси: София,
Европа
21:15 10 000 крачки
21:30 Пътешествия
22:00 Брат за брата 3
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:30 Часът на зрителите
3:00 Култура.БГ
4:00 Песни от рая

4:30 Библиотеката
5:30 Туризъм.бг
НЕДЕЛЯ, 24 ноември
6:00 Откакто свят светува
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Младите иноватори
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Нощем с белите коне
14:00 Създателят... /150 години
от рождението на полк.
Васил Златаров/
14:30 Пирински соколи
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Европейски маршрути
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 На концерт с БНТ 2
21:00 Димитър Шишманов: За
размишление /130 години от рождението му/
22:00 БГ рок симфони
23:30 Футболни хамелеони
0:45 По света и у нас
1:00 Арена Спорт
2:00 Музика, музика...
2:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
3:30 Европейски маршрути
3:45 Репетиция
4:15 Натисни F1

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

5:25 Знание.БГ
5:55 5 минути София
ВТОРНИК, 26 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Откакто свят светува
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Класика в образи
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

6:00
6:30
7:30
7:40

7

0:15
1:15
2:15
3:15
3:45
4:15
5:00
5:40

Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Туризъм.бг
Извън играта
Законът на Дойл 5
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 27 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Българското присъствие
във Вечния град
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Сага за попилените възможности
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Съкровище в двореца
3:35 Библиотеката
4:35 Туристически маршрути
5:00 Още от деня

ЧЕТВЪРТЪК, 28 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 България от край до
край 9
13:30 Българското присъствие
във Вечния град
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Какво ще се случи 2
19:30 Студио Футбол
19:55 Футбол: ЦСКА /Москва/
- Лудогорец, среща от
турнира на УЕФА „Лига
Европа”
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Законът на Дойл 5
0:00 Култура.БГ
1:00 100% будни
2:00 Какво ще се случи 2
2:40 Днес и утре
3:10 Туристически маршрути
3:40 Вечната музика
4:10 Джинс
4:40 Законът на Дойл 5
5:25 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец

СРЯДА, 27 ноември
На фокус: Регионът
Младите иноватори
Топчовците
Български уроци – аз уча
български
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 До Европа и напред
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Културни адреси: София,
Европа
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът: Есенни
пасажи в Несебър
14:00 Линия Култура
14:45 Виенското колело
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Ново 10 + 2
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 3
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:30 До Европа и напред
3:00 Култура.БГ
4:00 №1 Туризмът: Есенни
пасажи в Несебър

ЧЕТВЪРТЪК, 28 ноември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:50 Златни ръце
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Културни адреси: София,
Европа
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Ирис леководолаз
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:35 Япония днес
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:55 Културни адреси
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 Дързостта да бъдеш
пръв /Иван Хаджиберов/
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:30 Вечната музика

СРЯДА, 27 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Клуб „История.bg“
13:30 Репетиция
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм
21:30 В близък план
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ
5:50 Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 28 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Знаци по пътя
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 №1 Туризмът: Есенни
пасажи в Несебър
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:50 Пату /70 години от рождението на сценариста
Влади Киров/
20:45 Бизнес.БГ
21:15 България от край до
край 9
21:45 Репетиция
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Туризъм.бг
23:45 БНТ на 60
0:45 Още от деня
1:00 Пътеки
1:45 Малки истории
2:45 БНТ на 60
3:45 Бързо, лесно, вкусно
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

6:00
6:30
7:00
7:10

2

8
Петък, 22 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.24
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”,
с.2 еп.61
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.16
16.00 „Всичко може да се случи“ еп.8
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.18
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.28
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.12
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.14
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.10
01.30 „Друговремец“, с.4 еп.10
02.30 „Преди обед”
04.40 „Втори шанс” еп.1
05.30 „НепознатиТЕ“
bTV синема
Петък, 22 ноември
06.00 “Вътрешна сигурност”
с.7 еп.7, 8
08.15 “Убийство на Хелоуин”
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.9, 10
12.30 Телепазар
12.45 “Измяната”
15.00 “Изгубена на 17”
16.45 “Виновна” - трилър, криминален (Канада, 2014),
режисьор Антъни Лефресни, в ролите: Ерин
Сандърс, Алекс Пакстън
Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.
18.30 Телепазар
18.45 “Това не си ти” - драма
(САЩ, 2014), режисьор
Джордж Улф, в ролите:
Хилари Суонк, Еми Росъм, Джош Дъмел, Стефани Биатрис, Джейсън
Ритър и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Правилата на играта”
- криминален, трилър
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2009), режисьор Кевин Макдоналд,
в ролите: Ръсел Кроу,
Рейчъл Макадамс, Бен
Афлек, Хелън Мирън,
Робин Райт, Джейсън
Бейтман, Джеф Даниълс,
Вайола Дейвис и др.
23.30 “Неуловим” - фентъзи,
екшън, криминален
(САЩ, Германия, 2008),
режисьор Тимур Бекмамбетов, в ролите: Анджелина Джоли, Джеймс
Макавой, Морган Фрийман, Терънс Стамп, Томас
Кречман, Комън, Крис
Прат и др. [14+]
01.45 “Стрелецът” - екшън,
криминален
бтв комеди
Петък, 22 ноември
06.00 “Страхотни новини” еп.6,
7
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 11, 12
10.00 “Героите на джунглата”
- анимация, приключенски (Франция, 2017),
режисьор Давид Ало
12.00 “Без пукната пара”
13.00 “Фитнес”
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи”
16.30 “На гости на третата планета” еп.109
17.00 “Домашен арест” с.4
еп.1, 2
18.00 “Без пукната пара” с.5
еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече”
с.11 еп.8
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.6
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.8 еп.4, 5
23.00 Премиера: “Мис Сладкиш” еп.17, 18
00.00 “Героите на джунглата”
- анимация, приключенски (Франция, 2017)
02.00 “Страхотни новини”
03.00 “Без пукната пара”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Страхотни новини”
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Събота, 23 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
анимация, еп.3, 4
07.00 „Домашен арест” еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 “К-9: Частен детектив”
15.00 „The Voice“ - музикално
шоу, международни издания /най-доброто/
16.00 „Мармалад“ - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план”
с водещ Мартин Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.00 “Джони Инглиш се
завръща” - комедия,
екшън, приключенски
(САЩ, Франция, Великобритания, 2011), режисьор Оливър Паркър, в
ролите: Роуън Аткинсън,
Розамунд Пайк, Доминик
Уест, Того Игава, Джилиан Андерсън, Пиърс
Броснан и др.
00.00 “Сляп хоризонт” - трилър, мистъри, драма
(САЩ, 2003), режисьор
Майкъл Хаусман, в ролите: Вал Килмър, Сам
Шепърд, Нев Кембъл,
Ейми Смарт, Джанкарло
Еспозито, Фей Дънауей и
др.
02.00 „Домашен арест”
02.30 „Карбовски: Втори план”

Неделя, 24 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
анимация, еп.5, 6
07.00 „Домашен арест” еп.11,
12
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна” еп.9
13.00 “Цветът на дъгата” - драма, семеен, романтичен
(тв филм, САЩ, 2014),
режисьор Ан Уийлър, в
ролите: Лейси Шъбер,
Уорън Кристи, Алекс
Захара, Матю Кевин Андерсън и др.
15.00 “Хаос вкъщи”
17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
еп.11
22.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
23.30 “Шпиони: За общото
благо” - екшън, трилър
(Великобритания, 2015),
режисьор Барат Налури,
в ролите: Кит Харингтън,
Питър Фърт, Дженифър
Ийли, Майкъл Уайлдман,
Тапънс Мидълтън, Тим
Макинърни и др.
01.30 “Следите на войната”
- екшън, трилър (САЩ,
2009), режисьор Джон
Картър, в ролите: Куба
Гудинг мл.

Понеделник, 25 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.26
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”,
с.2 еп.62
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.17
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.9
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.19
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.29
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.15
00.30 „Стрелата”, с.5 еп.11
01.30 „Друговремец“, с.4 еп.11
02.30 „Преди обед”
04.40 „Втори шанс”, еп.2
05.30 „Лице в лице”

Вторник, 26 ноември
06.00 „Трансформърс” еп.26
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”,
с.2 еп.63 (последен)
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.18
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.10
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.20
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.30
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.16
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.12
01.30 „Друговремец“, с.4 еп.12
02.30 „Преди обед”
04.40 „Втори шанс”, еп.3
05.30 „Лице в лице”

Сряда, 27 ноември
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.1
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов”, еп.1
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.19
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.11
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.21
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги”,
еп.31
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.17
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.13
01.30 „Друговремец“, с.4 еп.13
(последен)
02.30 „Преди обед”
04.40 „Втори шанс”, еп.4
05.30 „Лице в лице”

Четвъртък, 28 ноември
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.2
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов”, еп.2
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.20
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.12
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.22
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.32
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.13
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.18
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.14
01.30 „Къща от карти“, с.6 еп.1
02.30 „Преди обед”
04.40 „Втори шанс”, еп.5
05.30 „Лице в лице”

Събота, 23 ноември
06.00 “Дъщеря ми трябва да
живее”
07.45 “Изповедта на един съпруг”
09.45 “Барабанистка: Нов ритъм”
12.15 “Това не си ти”
14.30 “Играта на Ендър” фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2013),
режисьор Гевин Худ, в
ролите: Харисън Форд,
Ейса Бътърфилд, Хейли
Стайнфелд, Абигейл
Бреслин, Бен Кингсли,
Вайола Дейвис, Гевин
Худ и др.
16.45 “Правилата на играта”
19.15 “Как прекарах лятната
ваканция”
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Шут в г*за 2” - комедия,
екшън (САЩ, Великобритания, 2014), режисьор
Джеф Уодлоу, в ролите:
Ерън Тейлър-Джонсън,
Джим Кери, Кристофър
Минц-Плас, Никълъс
Кейдж, Клоуи Грейс Морец, Джон Легуизамо и
др. [14+]
23.00 Cinema X: “Земята на
мъртвите” - фантастика,
хорър, трилър (САЩ,
Франция, Канада, 2005),
режисьор Джордж Ромеро, в ролите: Джон Легуизамо, Азия Ардженто,
Саймън Бейкър, Робърт
Джой, Юджийн Кларк,
Денис Хопър и др. [16+]
00.45 “Край морето” - драма,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Анджелина
Джоли, в ролите: Анджелина Джоли, Брад Пит,
Мелани Лоран, Мелвил
Пупо, Нилс Ареструп
[14+]

Неделя, 24 ноември
06.00 “Изгубена на 17” - психотрилър
07.45 “Раждането на лъжата”
10.00 “Ранго” - анимация,
приключенски, комедия
(САЩ, 2011), режисьор
Гор Върбински
12.15 Телепазар
12.30 “Когато се появи ти”
14.30 “Смокинг”
16.30 “Приемлива жертва”
- трилър (САЩ, 2018),
режисьор Джо Шапел,
в ролите: Тика Съмптър,
Джейми Лий Къртис, Бен
Тавасоли, Джеф Хефнър
и др.
18.30 “Мъже на честта”
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Търсачът” - военен,
драма, романтичен
(Австралия, Турция,
2014), режисьор Ръсел
Кроу, в ролите: Ръсел
Кроу, Жаклин Маккензи,
Дениз Акдениз, Райън
Кор, Джем Ялмъз, Исабел
Лукас, Олга Куриленко,
Джай Кортни, Ялмъз Ердоган и др.
23.15 “Нос Страх” - хорър,
драма (САЩ, 1991), режисьор Мартин Скорсезе, в
ролите: Ник Нолти, Джесика Ланг, Джулиет Луис,
Робърт Мичъм, Грегъри
Пек, Робърт Де Ниро и
др. [16+]
01.45 “Просто секс” - еротичен,
комедия, романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
Айвън Райтман, в ролите:
Натали Портман, Аштън
Къчър, Кевин Клайн,
Кери Елуес, Грета Гъруиг,
Оливия Търлби, Лудакрис и др.
04.00 “Шут в г*за 2” - комедия,
екшън

Понеделник, 25 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
с.7 еп.9, 10
08.15 „Зад решетките”
10.15 „Вътрешна сигурност” сериал, с.7 еп.11, 12
13.00 „Боксьорът”
15.15 „Убийство на Хелоуин”
17.00 „Измяната” - криминален, драма, трилър (тв
филм, Канада, 2013),
режисьор Рон Оливър,
в ролите: Джаклин
Макинес Ууд, Шон Робъртс, Марк Бендейвид,
Джеймс Милингтън и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Игри на съзнанието”
- психодрама (тв филм,
Канада, 2006), режисьор
Тери Инграм, в ролите:
Алекзандра Холдън, Пол
Джохансън, Стейси Грант,
Уонда Канън и др. [14]
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „Кралят на
скорпионите: Книгата
на душите” - фентъзи,
екшън, приключенски
(САЩ, 2018), режисьор
Дон Майкъл Пол, в ролите: Зак Макгауън, Нейтън
Джоунс, Мейлин Нг, Питър Менса и др.
23.00 „Шон от мъртвите”
- хорър, комедия (Великобритания, Франция,
2004), режисьор Едгар
Райт, в ролите: Саймън
Пег, Ник Фрост, Кейт Ашфийлд, Луси Дейвис и др.
[16+]
01.00 „Вътрешна сигурност”
с.7 еп.11, 12
03.30 „Край морето” - драма,
романтичен (САЩ, 2015),
режисьор Анджелина
Джоли, в ролите: Анджелина Джоли, Брад Пит,
Мелани Лоран

Вторник, 26 ноември
06.00 „Вътрешна сигурност”
с.7 еп.11, 12
08.30 „Изгубена на 17” - психотрилър (тв филм, САЩ,
2013), режисьор Дъг Кембъл, в ролите: Ейла Кел,
Триша О`Кели, Бен Гавин,
Алекс Картър и др.
10.15 Телепазар
10.30 „Седем часа разлика” сериал, еп.1
12.45 „Изповедта на един съпруг”
14.30 „Кралят на скорпионите:
Книгата на душите”
16.30 „Търсачът”
19.00 „От руса по-руса” - комедия, криминален (Канада, 2008), режисьор Дийн
Хамилтън, в ролите:
Памела Андерсън, Денис
Ричардс, Мегън Ори и
др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „Ченгето от
Белвил” - комедия, криминален (Франция, 2018),
режисьор Рашид Бушареб, в ролите: Омар Си,
Луи Гузман, Ерик Ебуане,
Исака Савадого, Жюли
Ферие, Франк Гастамбид
и др.
23.15 „Неуловим” - фентъзи,
екшън, криминален
(САЩ, Германия, 2008),
режисьор Тимур Бекмамбетов, в ролите: Анджелина Джоли, Джеймс
Макавой, Морган Фрийман, Терънс Стамп, Томас
Кречман, Комън, Крис
Прат и др. [14+]
01.30 „Седем часа разлика”
еп.1
03.30 „Нос Страх” - хорър, драма (САЩ, 1991)

Сряда, 27 ноември
06.00 „Седем часа разлика”
еп.1
08.15 „От руса по-руса”
10.30 „Седем часа разлика” сериал, еп.2, 3
12.30 Телепазар
12.45 „Убийство на Хелоуин”
14.30 „Фийби в страната на
чудесата”
16.30 „Изповедта на един съпруг”
18.30 „Правилата на играта”
- криминален, трилър
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2009), режисьор Кевин Макдоналд,
в ролите: Ръсел Кроу,
Рейчъл Макадамс, Бен
Афлек, Хелън Мирън,
Робин Райт, Джейсън
Бейтман, Джеф Даниълс,
Вайола Дейвис и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Запознай се с нашите”
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор Джей Роуч, в
ролите: Бен Стилър, Робърт Де Ниро, Тери Поло,
Оуен Уилсън, Блайд
Данър, Джеймс Ребхорн
и др.
23.15 „Шут в г*за 2” - комедия,
екшън (САЩ, Великобритания, 2014), режисьор
Джеф Уодлоу, в ролите:
Ерън Тейлър-Джонсън,
Джим Кери, Кристофър
Минц-Плас, Никълъс
Кейдж, Клоуи Грейс Морец, Джон Легуизамо и
др. [14+]
01.15 „Седем часа разлика”
еп.2
02.15 „Шон от мъртвите”
- хорър, комедия (Великобритания, Франция,
2004), режисьор Едгар
Райт, в ролите: Саймън
Пег, Ник Фрост

Четвъртък, 28 ноември
06.00 „Седем часа разлика”
еп.2, 3
08.15 „Убийство на Хелоуин”
10.15 „Седем часа разлика” сериал, еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 „Мъже на честта”
15.00 „Игри на съзнанието”
- психодрама (тв филм,
Канада, 2006), режисьор
Тери Инграм, в ролите:
Алекзандра Холдън, Пол
Джохансън, Стейси Грант,
Уонда Канън и др. [14]
16.45 „Боксьорът” - романтичен, драма, спортен
(САЩ, 1997), режисьор
Джим Шеридан, в ролите: Даниел Дей-Луис,
Емили Уотсън, Дараг
Донъли, Франк Кофлън,
Лорейн Пилкингтън,
Кирън Фицджералд, Кен
Стот и др.
19.00 Телепазар
19.15 „Кунг-фу панда” - анимация, екшън, приключенски (САЩ, 2008),
режисьори Марк Осбърн
и Джон Стивънсън
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Запознай ме с вашите”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор
Джей Роуч, в ролите:
Бен Стилър, Робърт Де
Ниро, Блайд Данър, Оуен
Уилсън, Тери Поло, Барбра Стрейсънд, Дъстин
Хофман и др.
23.15 „Синята бездна” - фантастика, екшън, хорър
(САЩ, Мексико, 1999),
режисьор Рени Харлин,
в ролите: Томас Джейн,
Сафрон Бъроуз, Самюъл
Джаксън, Джаклин Маккензи, Майкъл Рапапорт,
Стелан Скарсгард и др.

Събота, 23 ноември
06.00 “Страхотни новини”
еп.8, 9
07.00 “Без пукната пара”
08.00 “Мутра по заместване”
с.4 еп.13, 14
09.00 “Любимци” еп.13, 14
10.00 “Деца на килограм 2” комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Юджийн
Леви, Том Уелинг, Пайпър
Перабо, Кармен Електра,
Джейми Кинг, Тейлър
Лаутнър и др.
12.00 “12 кучета до Коледа”
- семеен (САЩ, 2014),
режисьор Чарли Вон,
в ролите: Реджиналд
ВелДжонсън, Винсънт
Джованоли, Лекси Джованоли, Граня Макдърмът и др.
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка” с.3 еп.5
15.00 “Фитнес”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Ледена епоха 4: Континентален дрейф”
- анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2012), режисьори Стив
Мартино и Майкъл Търмайер
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./ с.3 еп.5
23.30 “Столичани в повече”
01.30 “Мис Сладкиш”
02.00 “Страхотни новини”
03.00 “Любимци”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”
05.00 “Страхотни новини”

Неделя, 24 ноември
06.00 “Страхотни новини”
еп.10, с.2 еп.1
07.00 “Без пукната пара”
08.00 “Мутра по заместване”
с.4 еп.15, 16
09.00 “Любимци” еп.15, 16
10.00 “Ледена епоха 4: Континентален дрейф”
- анимация, комедия,
приключенски (САЩ,
2012), режисьори Стив
Мартино и Майкъл Търмайер
12.00 “Героите на джунглата”
- анимация, приключенски (Франция, 2017),
режисьор Давид Ало
14.00 Премиера: “Полицаят от
Рубльовка” с.3 еп.6
15.00 “Фитнес”
16.00 “Новите съседи”
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Деца на килограм 2” комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Юджийн
Леви, Том Уелинг, Пайпър
Перабо, Кармен Електра,
Джейми Кинг, Тейлър
Лаутнър и др.
22.30 “Полицаят от Рубльовка”
/п./ с.3 еп.6
23.30 “Столичани в повече”
01.30 “Мис Сладкиш”
02.00 “Страхотни новини”
03.00 “Любимци”
04.00 “Полицаят от Рубльовка”
05.00 “Страхотни новини”

Понеделник, 25 ноември
06.00 „Страхотни новини” - сериал, с.2 еп.2, 3
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Модерно семейство”
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.4 еп.1, 2
10.00 „K-9: Частен детектив”
- екшън, комедия, криминален (САЩ, 2002),
режисьор Ричард Люис,
в ролите: Джим Белуши,
Гари Басараба, Ким
Хъфман, Кристофър Шайър и др.
12.00 „Без пукната пара”
13.00 „Фитнес” - сериал
14.00 „Модерно семейство”
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.110
17.00 „Домашен арест” - сериал, с.4 еп.3, 4
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.20, 21
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.9
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.7
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.8 еп.6, 7
23.00 Премиера: „Мис Сладкиш” - сериал, еп.19, 20
00.00 „Деца на килограм 2”
02.00 „Страхотни новини” - сериал
03.00 „Без пукната пара” - сериал
04.00 „Столичани в повече” сериал
05.00 „Страхотни новини” - сериал

Вторник, 26 ноември
06.00 „Страхотни новини” - сериал, с.2 еп.4, 5
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Модерно семейство”
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.4 еп.3, 4
10.00 „Смъртта й прилича”
- фентъзи, комедия
(САЩ,1992), режисьор
Робърт Земекис, в ролите: Мерил Стрийп, Голди
Хоун, Изабела Роселини,
Брус Уилис и др.
12.00 „Без пукната пара”
13.00 „Фитнес” - сериал
14.00 „Модерно семейство” сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.111
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 14, 15
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.22, с.6 еп.1
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.10
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.8
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.8 еп.8, 9
23.00 Премиера: „Фитнес” - сериал, еп.1, 2
00.00 „Смъртта й прилича”
/п./ - фентъзи, комедия
(САЩ,1992)
02.00 „Страхотни новини” - сериал
03.00 „Без пукната пара” - сериал
04.00 „Столичани в повече” сериал
05.00 „Страхотни новини”

Сряда, 27 ноември
06.00 „Страхотни новини” - сериал, с.2 еп.6, 7
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Модерно семейство”
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 13, 14
10.00 „Чарли Сейнт Клауд” фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, Канада,
2010), режисьор Бър Стиърс, в ролите: Зак Ефрон,
Ким Бейсингър, Чарли
Тейхан Аманда Крю, Рей
Лиота, Дейв Франко и др.
12.00 „Без пукната пара”
13.00 „Фитнес” - сериал
14.00 „Модерно семейство”
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.112
17.00 „Домашен арест” - сериал, с.4 еп.5, 6
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.6 еп.2, 3
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.11
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.9
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.8 еп.10, 11
23.00 Премиера: „Фитнес” - сериал, еп.3, 4
00.00 „Чарли Сейнт Клауд” /п./
- фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, Канада,
2010)
02.00 „Страхотни новини”
03.00 „Без пукната пара” - сериал
04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Страхотни новини” - сериал

Четвъртък, 28 ноември
06.00 „Страхотни новини” - сериал, с.2 еп.8, 9
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Модерно семейство”
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.4 еп.5, 6
10.00 „Баща за Коледа” - романтичен, драма (тв
филм, Канада, САЩ,
2016), режисьор Тери
Инграм, в ролите: Ерин
Кракоу, Найъл Матър, П.
Лин Джонсън, Майкъл
Копса и др.
12.00 „Без пукната пара”
13.00 „Фитнес” - сериал
14.00 „Модерно семейство” сериал
15.00 „Новите съседи” - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.113
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 16, 17
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.6 еп.4, 5
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.11 еп.12
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.10
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 „Модерно семейство” сериал, с.8 еп.12, 13
23.00 Премиера: „Фитнес” - сериал, еп.5, 6
00.00 „Баща за Коледа” /п./ романтичен, драма (тв
филм, Канада, САЩ, 2016)
02.00 „Страхотни новини” - сериал
03.00 „Без пукната пара”
04.00 „Столичани в повече” сериал
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Завършиха разкопките в "Кабиле" Откриха ценна мраморна статуетка

Тазгодишните разкопки в Националния археологически резерват
"Тракийски и античен град "Кабиле"
завършиха, съобщи директорът на
Регионалния исторически музей в
Ямбол Стефан Бакърджиев.
За четвърти сезон археолозите
са проучвали
сградата,
в която е
бил разположен
щабът на
римския
военен
лагер принципия. Заедно с помещенията за войниците той е обхващал около 1000
кв. метра площ. Завършено е проучването на съседната сграда на трибу-

нориума (командващия) на римската
кохорта.
След окончателното завладяване
на Тракия от Римската империя в крепостта под Зайчи връх е била разположена кохорта. Тя е охранявала част
от южната граница на империята
през III и
IV век до
второто готско нашествие
през 378
година,
поясни
Бакърджиев.
Разкопките са ръководени от археолози от ямболския исторически музей и са финансирани от Министерството на културата.

Изложба за Първата
световна война

В центъра на Пловдив бе открита мраморна статуетка на богинята майка Кибела,
съобщи Мая Мартино-

ва - ръководител на
археологическите
разкопки за проучване на обект "Форум Север" в частен
терен, откупен от
община Пловдив.
Това е съвсем ново откритие. Статуетката е на божество от римския пантеон, почитано във
Филипопол през
римската епоха, и
представлява богинята майка Кибела,
седнала на трон, от
двете страни с два
лъва.
Статуетката е без глава, има следи от опожаряване. Намерена е в
късноантичен пласт от
началото на IV век, ко-

гато християнството се
утвърждава по нашите
земи и такива езически паметници са били подложени на унищожение, затова главата е счупена, каза Мая
Мартинова.
Кибела е фригийска
богиня, майка на легендарния цар Мидас. Почитана е в големи части на Мала Азия и в Тракия. Кибела е наричана още и Велика майка, Майка на боговете
и всичко живо на земята, на възраждащата се
природа и на нейното
плодородие. Олицетворява силите на природата, покровителка е
на планините, горите и
зверовете.

Фестивал на драконовите лодки

Документална изложба "Победа и погром. Величие и падение" за стогодишнината от края на
Първата световна война откри наскоро Държавният архив в Силистра. В изложбата са представени документи, снимки и други архивни материали от Националния архивен фонд на Република България. Организираната от Държавна агенция "Архиви" документална изложба представя и
българската армия, епизоди от живота на фрон-

та, проследява разгръщането на бойните действия и приключването на войната.
В експозицията има и материали от фонда на
Държавния архив в Силистра, осигурени от дарители.

Повече от 150 участници от
България и Румъния се включиха във фестивала на драконовите лодки във Видин, който се проведе на река Дунав до старинната крепост "Баба Вида". Организатори на двудневната проява
бяха три неправителствени организации от България и Румъния, като за желаещите да опитат този нов спорт бяха осигурени 4 драконови лодки, всяка с

екипаж от 20 гребци, барабанист
и кормчия. Първият ден бе предвиден за тренировъчни занимания и сформиране на екипажи, а
на втория се проведоха състезания на 200-метрова дистанция с
драконови лодки. За обезпечаване на сигурността две спасителни лодки с 4-ма спасители придружаваха участниците по целия
маршрут. Фестивалът на драконовите лодки продължи в румън-

ския град Калафат. Досега такива събития са провеждани в Лом,
Оряхово и Оршова, Румъния.
Фестивалите на драконовите
лодки са древна китайска атракция, традиционен празник, който
се провежда всяка година в Шанхай на състезателната дисциплината 200 метра. Отборът на България е победител в тази надпревара два пъти - през 2015 и 2017
година.

Ученици събраха в книга „Спорителница на живота“
паметни слова

Ученици в Добрич
събраха в книга цитати от творби на певеца на Добруджа - Йордан Йовков, която преведоха и на английски
език. Инициативата е в
рамките на международен проект
с училища от
Италия, Румъния, Турция. Книгата с паметните
слова на
класика на
българската литература, повечето
от които са изписани и на метални табели на публични
места в града, е подарена на Регионалния
исторически музей.
Учениците от учили-

ще "Леонардо да Винчи"
в Добрич са подготвили
по проекта и игра, подобна

н а
"Не се сърди, човече",
с която да се забавляват
хора с увредено зрение. Децата са използ-

вали знанията си по математика и кодиране в
създаването на играта,
която ще предоставят
на местния клуб на незрящите хора.
Проектът "NEWTON
- Нови неща посредством старо знание" насърчава
учениците от четирите държави
с подкрепата на
програма "Еразъм+" да откриват математиката в
ежедневието на хората. В Добрич учениците ще търсят връзка
на математиката и с хранително-вкусовата промишленост, в Румъния
- с игрите, в Италия - с
туризма, а в Турция - с
архитектурата.

В храма "Успение Богородично" в
Каварна беше отбелязан празникът в
чест на иконата на Света Богородица
"Спорителница на живота", който наскоро събра гражданите с мотото "Никой не е по-голям от хляба", съобщиха от общината. В църквата беше отслужена празнична служба за здраве.
Празникът продължи с концертна
програма на народната певица Гали-

на Дурмушлийска. На сцената излязоха и децата от фолклорна група "Шарено коланче" и фолклорният танцов
ансамбъл "Бизоне". Млади таланти от
общинския детски комплекс подредиха изложба от рисунки, посветени на
покровителката Света Богородица и
на насъщния хляб.
Страницата подготви Соня Вълкова
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„На място е неутрализирана организирана престъпна група, занимаваща се с лихварство, принуда”,
информира ръководителят на Специализираната прокуратура Димитър Петров. При съответните процесуално-следствени действия са
намерени над 1800 юбилейни монети, предимно златни, ценни ме-

тали. По първоначални данни тяхната стойност се оценява на около
един милион лева.
„Арестуваните са се занимавали
с лихварство от повече от пет години, като събрани доказателства
за тяхната дейност, които да са безспорни и достатъчни, са събрани
едва в началото на тази година. Ли-

цата имат и легален бизнес, занимавали са се със земеделие. Доходите от това са им позволявали да
прикриват или да препират парите от незаконната си дейност. Над
20 човека са пострадалите от дейността на групата. Намерени са и
тефтери с имена на длъжници“, допълва Димитър Петров.
Тези
доказателства
са мотивирали и
Специализирания
наказателен
съд да
определи мярка за неотклонение задържане под стража и на
тримата.
Към настоящия момент има набелязани поне 20 човека, които са
били потърпевши от групата.
Тримата са криминално проявени за извършени престъпления, кражби и грабежи, документни престъпления и за изнудване.

Обир в газостанция

Продължава издирването на нападателя, ограбил газостанция в София. От обекта са откраднати около 1100 лева, а 53-годишна жена е била леко ранена, но силно уплашена.
Касиерката застъпила в 7 ч. вечерта на работа
за 12-часова смяна в газостанция в квартал „Манастирски ливади“. Този път обаче нощта не минала
спокойно. Около 21.00 часа в помещението с касата влязъл клиент. Жената седяла на стол близо
до апарата. Нападателят бил с качулка. След като
взел портмонето с оборота и ранил леко жената в
крака, избягал пеша. Касиерката успяла да се обади на телефон 112, а дошлите на място спешни медици превързали раната.
В газостанцията има камери. Дали обаче са работели в момента на грабежа на този етап, не е ясно.
Разследващи признават, че в последните месеци
има няколко подобни случая в района. Но не могат да кажат за група ли става въпрос, или за един
и същ човек, който повтаря схемата на грабежите.

Случаят
е от радневското
село
Трънково. Жител
на селото сключва договор с работници
за ремонт
на покрива на къщата, в която живее
майка му.
Плаща авансово 2800 лева. За целта подписват и
договор. Той обаче не се изпълнява, тъй като ремонтната група напуска и покривът остава полуразкрит. Сагата за Ганчо Ганев продължава вече
няколко месеца.
„Никога не съм мислел, че може да бъда излъган по такъв начин”, разказва потърпевшият. „Реших да ремонтирам покрива, търсех най-доброто – фирма с договор, с гаранции. Коректен бях,
платих им. Още първия ден им дадох 1600 лева,
на третия – 1200. На четвъртия ден не се появиха. На 17-ия ден се върнаха с искане за още 2000
лева”, разказва той.
Тогава той ги завързва със свински опашки и
вика полиция. Сега може да получи обвинение за
незаконно задържане.

Рецидивист грабител отива на съд

24-годишен мъж е
предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура
в Добрич за грабеж на
чужди вещи, представляващ опасен рецидив.
Подсъдимият отишъл в дома на мъж, с
когото се запознали в
интернет. След като говорили известно време, без никаква причина Панайот се приближил до домакина си
и го ударил с юмрук в
лицето. Мъжът паднал
на пода, а подсъдимият продължил да го ри-

та и удря, като му причинил множество кръвонасядания, сътресение на мозъка и други
травми.
Издърпал мобилния

телефон на жертвата
си, отнел два лаптопа
от жилището, златна
обица, раница, портфейл със 100 лева и напуснал дома. Той продал отнетите вещи на
неустановено по делото лице за 200 лева.
Извършителят на
грабежа бил разпознат
от пострадалия мъж.
Назначената по делото експертиза оценила
отнетото имущество на
3796 лева. Панайот Н. е
осъждан ефективно за
различни престъпления от Районния съд в
Провадия.

Разбиха Пенчо Славейков Мечка нахапа ловец
остана без бастун
банда
в София

Полицията в София разби престъпна банда, извършила поредица от грабежи,
сред които и въоръжени, в
центъра на столицата и кв.
„Лозенец“. Общо 8 души са
арестувани, сред които и
двама непълнолетни.
Бандата е действала месеци наред в района на булевардите „Черни връх“ и „Арсеналски“. Полицията подозира, че задържаните са извършили 8 грабежа, сред които два въоръжени.
Жертвите са били основно хора, разхождащи се в
околните паркове или улиците на квартала.

Част от бронзовата статуя на Петко и Пенчо Славейкови на площад „Славейков”
изчезна. Синът остана без
бастуна,
на който
се подпираше.
Без него
ръцете
на Пенчо
Славейков стоят необичайно.
Вандализмът
сполетя композицията на Георги Чапкънов само около
шест месеца, след като бе
поставена на обновения

площад. Пейката с двамата поети бе посрещната с
любов от хиляди столича-

ни. Бастунът на Пенчо Славейков не за първи път става жертва на подобно отношение. Преди години хулигани го бяха огънали.

47-годишен ловец от Казанлък
е настанен с тежки наранявания
в старозагорска болница, след като е бил нападнат от мечка в Стара планина. Инцидентът е станал,
докато въоръженият с карабина
мъж е дебнел на пусия над павелбанското село Търничени за диви
прасета. В този момент огромна
мечка атакувала казанлъчанина,
като се изправила на задните лапи и го съборила на земята. Дивото животно нахапало мъжа по рамото, слабините и бедрата, като
зъбите му минали на сантиметър
от бедрената артерия. След това
го оставило и избягало.
Въпреки тежките травми пострадалият успял да подаде сигнал на
тел. 112 и да се обади на организатора на ловния излет.
Час по-късно мъжът е транспортиран в болница в Стара Загора, където е подложен на няколко
хирургически интервенции. Ловци
смятат, че животното е било подплашено от лая на кучетата.

Задържаха огромно
количество хероин
Задържаха огромно
количество хероин на
Дунав мост при Русе.
Наркотикът е намерен
в тайник на бус с българска регистрация.
Шофьорът е българин
и е задържан. Бусът е
трябвало да напусне
страната в посока Западна Европа. Става
въпрос за 93,6 кг. Те
са били разпределени
в над 180 пакета.
56-годишният шофьор на товарния автомобил пътувал от
Южна България за
чужбина. В малкия камион нямало товар.
При огледа митничар
се усъмнил, тъй като
подът на товарното
помещение бил видимо преработен.
Шофьор карал
деца пиян
Шофьорът на училищен автобус от Вълчи дол, засечен да вози
деца пиян, вече е дисциплинарно уволнен.
55-годишният шофьор
бил спрян за рутинна
проверка, която показала 1,99 промила алкохол в кръвта. Мъжът
преминал медицински
преглед, преди да седне зад волана, но не е
бил тестван за алкохол. След инцидента
от общината обещават да засилят контрола над шофьорите на
училищни автобуси.
Четири момчета
пребиха
тийнейджър
Четири момчета са
пребили 13-годишен
на спортна площадка
в Благоевград. Инцидентът е станал в квартал „Еленово”. На пострадалото момче е
извършен лекарски
преглед, а след това
е освободено за домашно лечение. В резултат на побоя тийнейджърът, който е от
гърменското село Горно Дряново, е с избит
зъб.
Камион прегази
момиченце
6-годишно дете бе
прегазено от камион в русенския квартал „Долапите“. Момиченцето е загинало
на място.
Пристигналият екип
на Спешна помощ само
е констатирал смърт
та. Впоследствие шофьорът е открит и задържан.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Преславското съкровище Пирамидата в Гургулят В Националния археологически музей
бе изложено Преславското съкровище, едно от най-ценните, загадъчни и
ювелирни изделия, които
притежаваме от епохата на Средновековието.
Това не е
просто част
от българската
история, а история, която може
да разпали въоб-

ражението. Достойна е за роман, филм
и... се случва на една
българска нива. Едно от
най-големите български златни съкровища
излиза на повърхността
по време на земеделска
работа в село Кастана.
Тайната за златото
обаче не може да остане запазена за дълго
време.
Съвсем скоро за скъпоценната находка се
разчува - властите изземат украшенията, а
на следващата година,
в местността започват
разкопки.
Археолозите
проучват полуземлянка, в която
има каменна печка. В
нея те намират дървено сандъче. Това, което
те открив а т
въ-

тре,
надминава
и най-смелите
и м
мечти. Там има накити
от злато, перли изумруди и кристали.
Главен асистент Ан-

дрей Аладжов обяснява, че вероятно те са

скрити по
време
на завладяването на
втората българска
столица от
император Йоан
Цимисхи.
Кой е бил
собственикът?
Как са попаднали

тези истински произведения на изкуството в каменна
печ-

к а ?
Кой ги
е донесъл в България?
Въпросите
са много, а отго-

ворите са обвити в булото на миналото.
Теориите на учените
историци са няколко.
Снежана Горянова, археолог,
обяснява, че
основното
предположение сочи, че накитите са
принадлежали на византийската принцеса и
българска царица, съпруга на Петър I - Мария, а би могло да бъде дори военна
плячка на някой войник.
Всички тези варианти могат да разпалват въображението ни
все повече, но едно е
сигурно и това са научните анализи, които сочат епохата, към
която е принадлежало
съкровището 9-10 век.
Освен
златните
накити
там са
изложени
и керамичн и
и з д е л и я
от Вел и к и
Преслав,
които интригуват с
красотата си, а
корените на това изкуство могат да бъдат проследени
чак до Близкия Изток.
Важността
на тези
находки не е в
каратите
или скъпоценните камъни, а в нещо друго - те показват развитието на занаятите и
развитието на естетическия вкус по нашите
земи от този период на историята ни.
Който
има възм о ж ност,
нека
посети изложбата, а
който
не успее –
нека се
наслади
на фотографиите,
представени тук.

величествен паметник

7 ноември е дата, която свързваме с други събития, но не и с една
от най-великите битки в родната ни
история. И ако за столичани „Гургулят” е само име на пряка улица
на бул. „Витоша” от двете страни на
НДК в сърцето на София, значи е
добре да посетите и да видите едно от чудесата на България, които
са и сред големите й тайни. Това е
родната пирамида.
Само на половин час с кола е от
София. Става въпрос за Пантеона на
безсмъртните чеда на Майка България. С това патетично име е кръстена пресечената пирамида, издигната при социализма – през 1985 г.,
в чест на 100-годишната от Съединението на България и на последвалата Сръбско-българска война,
която е единствената победоносна
след Освобождението. И по-точно
на една от най-славните й битки –
при село Гургулят.
Съвсем според традицията, която повелява светилищата от понова епоха да бъдат разположени
върху останките
на онези от постара, монументът е издигнат от
Строителни войски в местността
Църквище. Там
за 50-годишнината на битката
е вдигнат хрампаметник, приличен на софийския „Александър Невски”,
но при социализма черквата е
изоставена и се
руши. Някои го
определят като
„Новото гробище на Сливница”, но това поетично намигване към класика на българската литература Вазов не е на
място. Защото и мястото, и битката са съвсем различни, макар недалечни.
Важно е да се каже, че един от
легендарните кметове на София –
човекът, който пръв прави проект
на метрото – Георги Стоилов, е архитектът на българската пирамида.
Много по-важно е обаче да си припомним защо е издигнат монумента
и имаме наречена улица в сърцето
на столицата именно на тази битка.
Защото поради малочислеността на
нашите войски спрямо тези на противника местните хора, даже жени-

те, се включват в отбраната на българската току-що съединена държава. С дружните усилия на въоръжени войници и на местни жители със
сопи врагът е отблъснат, настъплението му е спряно, а нашите започват атака, с която освобождават Пирот и стигат чак до Ниш – нашите
си Западни покрайнини. Сърбите
се предават, ала днешните ни съюзници като Англия налагат оставането на покрайнините в техните
земи, както е и досега.
Пантеонът не е затворен, както изглежда отдалеч, а е отворен
отгоре и отвътре, като в центъра
на интериора му е паметникът на
Майка България. Тя е изработена
от специален камък, използван само за подобен мемориал в Русия,
при Бородино, където е сразен Наполеон, неговата гробница, Триумфалната арка в Париж и мавзолея
на Ленин в Москва. За да изглежда
хармонично сред нарочно решения
в подчинение на монумента екстериор, пирамидата е висока 31 м, а
всяка нейна страна е по 30 метра.
Чак през 2005
г. са отпуснати
пари за възстановяване на отново рушащия се
също като черквата преди него
мемориал. Незнайно по каква причина пирамидата, която
е уникат у нас,
е изключена от
100-те национални туристически
обекта. Освен паметника, в околностите на Гургулят можете да откриете и друго
малко познато съкровище на културно-историческия туризъм.
На величественото ждрело, което местната река е издълбала между две над 100-метрови канари, ще
намерите останките на стара крепост. Руините са към метър и двадесет високи и метър и половина
дебели на връх Петлючки камък,
под който пък е и пещерата Петлюка, дала името на цялата местност
на 11 км от Сливница – градът, намиращ се на пътя от София към Калотина, който в рамките на столицата наричаме булевард „Европа”.
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

2

12

Съюзен живот

47

Български

Читалища

20.XI. - 26.XI.2019 г.

Игнат Канев дари музейна сбирка „Славеите отново извиха глас“

И тази година Игнат Канев в края
на визитата си в България не подмина
и родното си Горно Абланово. Наред
с даренията, които направи за болницата в Русе, която носи неговото име,
и за Русенския университет той дари
музейна сбирка на селото.
Този път самодейците от читалището „Канев-Пробуда“ бяха решили
да пресъздадат и покажат на г-н Канев
„Един есенен ден от миналото” - пазар
на занаятите, който се е провеждал в
селото по негово време.
Бяха разположени сергии
със стоки
и селскостопански
продукти,
които са се
предлагали на селския пазар
по онова
време. Имаше фотограф, който правеше снимки аламинут, геврекчия, бозаджия, муртаджия (купувач на яйца).
Селският глашатай с барабанче известяваше важно съобщение - селяните да дойдат на пазара, за да видят г-н Канев.
Да внимават и да пазят кесиите си с
парите от влашките циганки, които са
много изкусни джепчийки и сноват по
пазара, престорвайки се на гледачки
и знахарки. Имаше и въоръжен пъдар,

който наблюдаваше за
спазване на обществения ред. По сергиите с
голяма чанта обикаляше и общинският бирник, който следеше да
не се продават стоки с
нереални цени.
Г-н Канев с неколцина придружители
обиколи сергиите на
пазара и остана много
доволен от видяното,
което помни от младите и детските си години. След това той беше поканен в кръчмата
на „бай Фичо“, където
имаше мезета и питиета като едно време.
По-късно с кратък ритуал той откри музейна сбирка, която присъстващите разгледаха с интерес.
Истинската кулминация на празника настана, когато над площада прозвуча гласът на голямата и обичана
певица Гуна Иванова в съпровод на
двете й славейчета (нейните внучки).
Младо и старо се хванаха на хорото,
което продължи до последната й песен в продължение на повече от три
часа.

В края на концерта Гуна Иванова
запя „Хубава си, моя горо“. Всички
присъстващи запяха заедно с нея и
се развя родният трибагреник.
Игнат Канев се изправи и заедно с
останалите искаше да запее, но сълзи напираха в очите му и това беше
доказателство, че майка БЪЛГАРИЯ,
макар и далече, не му е чужда и той
винаги ще си спомня и милее за нея.
Панчо Цанев,
с. Горно Абланово, обл. Русе

И тази година наша- На две сцени под сен- словни причини състав
та фолклорна певче- чести дървета се редя- „Славеите“ се предстаска група „Славей“ при
Народно
читалище
„Отец Паисий“ в село Долна
Махала с
ръководител Янка Георгиева не
пропусна участието си
във фолклорното
От ляво на дясно: Минко Чонов, акордеон, Петър Нотов,
надпяватъпан, и певците Петър Петров, Елка Енчева, Василка
не в СтаСивова, Донка Есева, Мария Петрова, Пенка Вълева и
розагорАнгел Калайджиев
ски минерални бани. под наслов ха група след група с виха много добре.
„Богородична стъпка“ песни от различни фолИнж. Ангел
Участваха над 100 със- клорни области.Макар
Калайджиев, с. Долна
тава от цялата страна. и в намален по здраво- махала, област Пловдив

Веселие в Исперих
В Исперих се състоя незабравима среща на четири пенсионерски клуба от градовете Дулово,
Тутракан, село Побит камък, Разградска област, и Исперих. Домакини на празничното тържество
бяха членове на клуб „Надежда”
в Исперих с председател Цветана
Иванова. Организаторите се бяха
погрижили за доброто настроение на всички. Гостите останаха
много доволни.
По традиция те бяха посрещнати с хубава питка и сол. Цветана Иванова поздрави хората от
третата възраст и им пожела да
имат надежда и да вярват в себе
си винаги.
Пенсионерите от „Зора” в Дулово, клуб „Дунав 1” в Тутракан

и клуба в село Побит камък поздравиха клуб „Надежда” в Исперих и им поднесоха подаръци и
много цветя.
Подаръци поднесоха и Виолета Тодорова – председател на общинската организация на партия
ГЕРБ, и Росица Митева – общински съветник. На срещата имаше
много песни, танци и хора. За доброто настроение допринесе музикантът Йордан Иванов, който бе
подготвил хубава програма.
На срещата бяха изпълнени стихотворение и песен за Исперих.
Накрая всички се разделиха, като запяха „Раздяла”, и си пожелаха отново да се срещнат в близко време и да се веселят от сърце
Ангел Николов, гр. Исперих

Обвинения
До Гл. редактор на в-к „Пенсионери“ г-н П. Дафинкичев
Аз съм редовен читател на в-к „Пенсионери” и винаги следя
с интерес изнесеното
на вашите страници.
В
бр.
45
от
6.11.2019 г. на стр.
12 „Съюзен живот”
прочетох Отвореното писмо на ръководството на „СП- 2004”,
оглавявано от г-жа
Валентина Николова.
Може би нямаше
да Ви пиша тези няколко реда, ако не
ме заинтригува фактът, че със своя жалба до Софийска градска прокуратура вх.
№ 18425/2019 г., съгласно публикацията
госпожата е отправила обвинения срещу
лицето Стефан Груев с различни епитети. Когато се сдобих по надлежен ред

с тази жалба,
установих, че
в нея обвинения са отправени и срещу
ръководствата на юридическите лица: „СП-2004“
- Шумен, с
председател
Анка Янкова;
срещу мен като председател на „Нов
съюз на пенсионерите
в България”
и срещу членовете
на нашия Централен
съвет Стефан Стефанов и Катя Христова
от структурите ни в
Перник, и Радка Маркова от В. Търново.
Това накърнява честта и достойнството
на нашите юридиче-

ски лица, ангажирани
в обществено-полезна
дейност в интерес на
пенсионерите в страната.
От името на всички посочени в жалбата на Валентина Николова ви моля да проведете журналистиче-

ско разследване, за да
установите следното:
В качеството си на
каква госпожата се
подписва, след като според Удостоверение на Агенцията
по вписванията, което притежавам, с №
20191025134557
от

25.10.2019 г., тя е председател на новоучреденото от нея и още
7 учредители юридическо лице „СП -2004
Обединени”, а според откритото писмо
и подадената въпросна жалба до Прокуратурата се е подписала като председател
на „СП- 2004”, по която има висящо дело и
не е вписана отпреди
3 години като такава.
Моля Ви да разследвате и факта как така
тя като председател и
на двете сдружения на
един и същи адрес –
ул. „Алабин” № 33, ет.
1, кантора 122 – София, извършва организационни дейности
с ръководствата, както и събирането и отчитането на членския

внос от сдруженията. Надявам се, че
това журналистическо разследване
ще допринесе за
обществено-полезната дейност, която извършваме.
С уважение:
П. Петров –
председател на НСП
Б.ред. След като се запозна с
писмото на Петър
Петров, адвокатът
на редакцията счита, че посочените
нарушения е редно да бъдат доказани и разобличени от засегнатите
страни. Редакцията не е разследващ
орган, тя само отразява случващото
се в пенсионерските
организации.
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В

оенният изследовател, патриот
и демократ Радко Димитриев е роден през 1859 г. в село Градец, близо до
Котел, в семейство на
учител възрожденец.
Възпитан в патриотичен дух, участва в
национално-освободителното движение.
През Руско-турската
освободителна война
през 1877 – 1878 г.
е преводач към щаба на лейбгвардейския улански кавалерийски полк в западния отряд на руските
войски под командването на генерал Гурко.
През 1881-1884 г.
учи и завършва с отличие Николаевската академия на генералния щаб на руската
императорска армия в
Санкт Петербург. След
завръщането си в България е капитан в Първа пловдивска дружина. През март 1885 г. е
назначен за адютант по
строевата част в щаба
на Четвърта пеша бригада в Пловдив.
След Съединението
на Княжество България и Източна Румелия
през 1885 г. е началник-щаб на източния
корпус на българската
армия. В последвалата Сръбско-българска
война Р. Димитриев е
един от организаторите на своевременното
прехвърляне на войските от Южна България на фронта, което
допринася за постигнатата военна победа
на българската армия
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Военачалник и дипломат
160 години от рождението на генерал Радко Димитриев

в боевете край Сливница. Участва в сраженията при Цариброд и Пирот като командир на
военна част и е назначен за помощник-началник щаб
на западния
корпус
на
българската армия. Награден е с орден „За храброст“, четвърта степен.
След войната Р. Димитриев е зачислен към
генералния
щаб на българската армия и е назначен за началник
на
строево-инспекторското отделение на Военното министерство. Той
е един от организаторите на преврата срещу княз Александър I на 9 август 1886
г., а в началото на следващата година участва
в подготовката на бунта
на офицерите русофили в Силистра. За да не
бъде арестуван и осъден, емигрира в Русия
и се установява в град
Тифлис (днешния Тбилиси), където престоява повече от десет години. Служи като командир на рота и батальон,

Победител,
избран от
малцинство

Чакайте малко, на каква победа се радва ГЕРБ?
От двумилионен град за Йорданка Фандъкова са
гласували едва 209 542 души, като в това число се
вместват многобройните секретарки на районните организации, назначените в общинската администрация, в общинските фирми. И членовете на
техните семейства.
Като извадим и фирмите с обществени поръчки
и техните служители, колко са реално хората, които
не са гласували заради зависимости, а свободно?
Освен това ГЕРБ загуби изборите и в почти половината районни кметства.
Как Фандъкова може да се похвали с победа,
след като е избрана от такова малцинство?
Излиза, че тя ще си кметува на своите, а останалите повече от милион и половина, нямаме избран кмет.
Лидия ДЕЛИРАДЕВА

преподава във военното училище и е произведен в чин подполковник. Награден е с орден „Св. Станислав“, трета степен.

След амнистията на
офицерите емигранти
в Русия през 1898 г. Р.
Димитриев се завръща
в България и е назначен за старши адютант
в щаба на Пета пехотна
дивизия в Русе. От началото на 1900 г. е началник на оперативното отделение в генералния щаб, а през май 1900
г. е произведен в чин
полковник. Преподавател е по военна стратегия и тактика в Школата

за подготовка на действащи и запасни офицери в София.
През ноември 1902 г.
Р. Димитриев е назначен
за помощник- началник
щаб на българската армия. В началото на 1904 г.
със заповед на
тогавашния военен министър
Михаил Савов е
назначен за временно изпълняващ длъжността,
а през следващата
година за началник-щаб на българската армия.
През май 1905 г.
е повишен в чин
генерал-майор.
Седем години
по-късно е произведен в чин генерал-лейтенант
и е назначен за
командващ новосформираната
Трета армия, която в избухналата скоро след това Балканска война е главната ударна сила в победоносното настъпление на българските
войски в Източна Тракия. Под командването
на Р. Димитриев са постигнати първите големи победи на България
във войната – превземането на Лозенград,
Люлебургас и Бунархисар. Той командва съединените Първа и Трета армия, които в нача-

лото на ноември 1912 г.
предприемат неуспешна атака срещу турските позиции на Чаталджа.
В Междусъюзническата война през 1913
г. Р. Димитриев е помощник -главнокомандващ българската армия
и допринася за предотвратяване на военната катастрофа на България. Награден е с ордените „За храброст“, втора степен, „Свети Александър“, трета и първа
степен, и др., както и с
високи военни отличия
на други държави.
През есента на 1913
г. Р. Димитриев е назначен за пълномощен министър на България в
Русия и с дейността си
спомага за подобряване отношенията между двете страни. Поради несъгласие с прогерманската военна и
външнополитическа
ориентация на България през лятото на 1914
г. напуска дипломатическия пост и постъпва в
руската армия с чин генерал.
В условията на настъпилата през 1917 г. политическа и обществена криза в Русия и разпад на руската армия Р.
Димитриев подава молба да бъде освободен от
военна служба. Заповедта за зачисляването му
в запаса е издадена през
юли същата година, след
което той се установява

да живее в град Есентуки, Северен Кавказ.
По време на гражданската война в Русия не
приема многократно
направеното му предложение от болшевиките да стане главнокомандващ на местната Червена армия. През
есента на 1918 г. той и
десетки други жители
са арестувани като заложници от червеноармейците и на 18 октомври 1918 г. са убити.
Гробът на Р. Димитриев се намира в двора на
Лазаревския храм в Пятигорск – град в Ставрополския край на Руската федерация.
Причината Р. Димитриев да е сред найобичаните от българския народ военачалници е, че той е не само забележителен пълководец, под чието командване са постигнати едни от най-славните победи на българската армия, но и че
олицетворява добродетелите, родолюбивите чувства и стремежи
на мнозинството българи. Р. Димитриев бил
високоинтелигентна,
изключително дейна
и целеустремена личност, владеел отлично няколко чужди езика, имал обширни познания и разностранни интереси, притежавал желязна воля, проявявал решителност и
последователност във
всичките си действия.

Азбучник на българския хаос
През годините на Прехода
почти всички съседки на България участваха във войни. И въпреки това в момента имат повисок стандарт от нас, хората живеят по-добре, емиграцията им
е по-ниска, а демографският им
прираст е положителен, докато
нашият е отрицателен.
Турция периодично е в локални войни с кюрдите и в конфликти с Гърция. Има на територията милиони емигранти, като се
явява буфер на пътя им към Европа и България. В същото време в Турция цените са с 10% пониски от българските, заплатите са двойни, а икономическият
ръст през последните години е
колосален. И въпреки че Турция
е далеч от представата за демократична държава, на митингите
там се събират стотици хиляди
граждани, а последните местни
избори в двата най-големи града бяха спечелени от опозицията на Ердоган.
Сърбия преживя разпада на
бивша Югославия, местните войни с Босна и Херцеговина, жестоките бомбардировки на НАТО.
Независимо от всичко това днес
икономиката на Сърбия е в подем, средната заплата е по-висока от тази в България и страната

се радва на инвестиционен бум
от страна на Китай и Русия.
Северна Македония е периодично в размирици между албанци и македонци, преди години
беше окупирана от умиротворяващи сили на НАТО, но днес животът там е сравним с нашия.
Гърция има периодични военни сблъсъци с Турция и също както Турция има огромен
емигрантски поток. На всичкото

отгоре претърпя изключително
тежки санкции от Европейския
съюз. Въпреки това от страна, която преди няколко десетилетия
е давала емигранти на България,
днес приема хиляди наши. Тази
страна има най-високият стандарт на Балканите.
Защо се получава така? Защо

България, която не е имала никакви военни действия на територията си, живее по-зле от своите съседи?
Днес в България стотина семейства съзнателно поддържат
в страната беззаконие, за да процъфтява техният олигархичен,
корумпиран, мародерски модел.
Да, без никакво преувеличение
може да се каже, че нашата страна се управлява от мародери. Това е видно от кражбите на природните ресурси, наглото
усвояване на еврофондовете, безсърдечното отношение
към децата, пенсионерите, инвалидите. Това е видно,
ако щете, от вандализма, грабежите и
убийствата на обикновените хора по
малките градове и селата. Докато в същото време въоръжените до зъби полицаи пазят по
софийските площади своите сеньори от народния гняв. За мародерство обикновено се говори по време на война или след
нея. България е във война! …
Калин ИЛИЕВ
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Орехите ползи и… вреди

М

ислите, че знаете всичко за орехите?
Помислете отново! Тази много популярна ядка дали наистина е толкова
полезна, колкото си мислим? Ето няколко интересни факта:
1. Съществуват около 21
различни вида орехови дървета, но ще намерите в магазина ядки само от 2-3 вида.
2. Около 14 половинки
орехи имат 185 калории, 4 г
протеини и въглехидрати, 2
г фибри и 18 г мазнини. От
мазнините 2 грама са наситени, 3 грама са монозаха-

риди, а останалите са полинаситени.
3. Орехите са единствената ядка, която съдържа голямо количество омега 3 мастни киселини. Това означава,
че те са полезни не само за
здравето на сърцето, но и
за изграждане на мускулите.
4. Леко запечените оре-

хови ядки са перфектна
добавка към някои ястия.
5. Инвестирайте и в
шише орехово олио, което обаче не е препоръчително за готвене, но е
перфектно за поливане на
салатата.
Как да изберем найдобрите ядки и как да
ги съхраняваме, така
че да не ни навредят?
Съдържанието на мазнини в орехите ги прави
склонни към гниене.
Ето защо съхранявайте
ядките във фризера или
хладилника, за да подобрите трайността им. Неправилнo съxраняваните
ядки мoгат да бъдат изтoчник на натравяне с афлатoксини. Toва са мнoгo
силнo канцерoгенни и тoксични вещества за чoвека.
Koгатo купувате oреxи
oт магазин, избирайте такива, кoитo са с ненаранена черупка и без следа
oт муxъл. Oреxoвата черупка предпазва ядката

Изпитани рецепти

натовари повече червата.
2. Покачване на килограмите
Орехите и въобще ядките са богати на полезни вещества, които ни дават енергия. Препоръчват
се между основните хранения и при някои режими за отслабване, но една купичка съдържа 765
калории, което е твърде
много. Възрастните жени
трябва да приемат между
1600 и 2400 калории на
ден, докато мъжете – от
2000 до 3000.
3. Алергични реакции
При някои хора дори и
едно малко парче орех може да отключи силна алергична реакция. Ако някой
започне да се задъхва, кожата му почервенява и изпитва сърбеж, потърсете
лекарска помощ.
4. Болки в гърлото
Най-безобидният страничен ефект от прекаленото ядене на орехи са
дразненето и болките в
гърлото.

Хитрини в кухнята

Против отоци

Освен препоръчаните от лекаря хапчета и мехлеми за премахване на отоците може да подпомогнем лечението и с лечебни растения – в това отношение народната медицина е натрупала опит с
неимоверно количество билки и билкови смеси. Те са
сравнително лесни за приготвяне и много ефикасни.
А освен това са лесно достъпни и всеки може да си
проготви вкъщи отварата или настойката. Нужно е само повече търпение, докато се получи очакваният резултат.
Елха обикновена, болния. Процедурата се
настойка: 1 чаена лъ- повтаря 10 пъти. Скоро
жичка шишарки се зали- след това започва обилва с 1 чаена чаша вряла но отделяне на урина и
вода, кисне 30 мин., пре- отоците спадат.
20 г изсушени нацежда се. Пие се преди
ситнени корени аир се
лягане.
Полски хвощ, пача заливат с половин литър
трева, брезови пъпки водка и след 10-дневно
– по 2-3 супени лъжи- киснене се взема по едци от всяка. 1 чаена лъ- на чаена лъжичка 3 пъжица от сместа се зали- ти дневно 30 мин. преди
ва с 1 чаена чаша вря- хранене.
Настъргва се карла вода, ври 15 минути
на водна баня, кисне 30 тоф и с него се прави
мин. и се прецежда. Взе- компрес на отока. Дърма се по 1 супена лъжи- жи се 1 час. След това
ца 3 пъти дневно след краката се избърсват, но
хранене. Пие се 3 дни, 1 не се мият. Курс на лечеден – почивка. Курсът е ние - 3 дни.
Вечер се вземат 2
3 седмици. Отварата се
съхранява на прохлад- средни глави лук, нарязват се на тънки лентично място.
Бреза, настойка: 2 ки, поръсват се със засупени лъжици листа хар, на сутринта сокът
се заливат с половин ли- се изстисква и се изпитър вряла вода, кисне 1 ва. Трябва често да се
час, прецежда се. Пие се взема варена тиква и да
по половин чаша преди се пие сокът от сварена
хранене 4 пъти дневно. тиква. Това е незамениВ кофа студена во- мо средство при отоци,
да се разтваря пакет ка- сърдечни и бъбречни
менна сол, в разтвора се заболявания.
Силни отоци на крапотапя мека кърпа, след
това леко се изстисква ката може да се премахи се слага на кръста на нат със сироп от плодо-

oт изсушаване и гранясване. Пoмoлете прoдавача
да разчупи пред вас един
oреx. Дoбрата ядка трябва да е лекo влажна и лъскава. Избягвайте тези без
черупки, кoитo се прoдават на грамаж. Oбикнoвенo такива ядки престoяват
в прoдължение на мнoгo
месеци. Hе купувайте същo така и oреxи, кoитo се
съxраняват в пластмасoви oпакoвки, тъй катo масленият прoдукт реагира
с пластмасата, в резултат
на кoетo се oбразуват пестициди.
Ето 4 вреди, които ни
причинява прекалената
консумация на орехи:
1. Стомашни проблеми
Фибрите в тези ядки
подпомагат работата на
отделителната система.
Може да ядете по една
шепа от тях на ден, но
не повече. Ако надвишите 38 грама и допълнително приемате още храни,
богати на фибри, това ще

вете на червена калина.
Изстисква се сокът от
смлените плодове (1 л),
добавят се 600 г захар и
се вари сироп, който се
добавя в чай или компот
по 1-2 лъжички. По този
начин бъбреците се очистват от камъни, а отоците спадат.
Смилат се пресни
листа от каланхое, напълва се с тях наполовина половинлитров буркан, залива се до пълния обем с водка и кисне 2 седмици. Краката се
разтриват преди сън с
тази настойка.
Едно от най-ефективните средства е настойка от корени или
плодове на магданоз.
1 супена лъжица се залива с две чаени чаши
вряла вода и кисне 8-10
ч., след което се пие по
няколко супени лъжици
през деня.
Добре помага и настойка от плодове и цветове глог, която се приготвя по следния начин:
1 супена лъжица цветове и 1 супена лъжица
плодове глог се заливат
с две чаени чаши вряла вода, кисне 30 мин.,
прецежда се, взема се
по 1/3 чаена чаша 2-3
пъти дневно.

 Свежите
подправки запазват аромата си, ако се увият
във фолио и се сложат
в хладилника.
 Слагайте на барбекюто средно големи парчета месо –
ако са по-тънки, тогава има опасност да
загорят. Белите меса
се пекат на умерена
температура, а тъмните – първо на силен огън, после на
по-слаб. Ако искате
по-дребната риба да
придобие хрупкава
коричка, предварително я оваляйте леко в брашно. Винаги
слагайте на скарата
само добре подсушени продукти.
 Месото се заду-

шава по-лесно,
ако е нарязано на малки късчета. Кюфтетата стават
по-сочни, ако, докато
месите каймата, добавите малко масло или
1 с. л. кисело мляко.
 Прибавете към
застройката на супата няколко капки лимонов сок, за да предотвратите опасността от пресичане. Ако
супата е прекалено
рядка, поставете вътре един малък обелен
картоф и след като ястието стане готово, го
намачкайте на пюре и
разбъркайте добре.
 За да не става сосът на бучки, бъркай-

те енергично по време на приготвянето.
Пюрето пък ще стане
по-хомогенно, ако се
приготвя единствено с топли продукти.
При прекалено гъсто
пюре добавете от бульона, в който сте
варили съставките.

Хватки
интересни
Сега е времето на туршиите и бурканите. Ето една
идея, която ще ни помогне

да затегнем капачките на готовите консерви и при това да сме сигурни, че няма да се отворят по
време на стерилизирането и трудът ни да отиде нахалост: облепете с лейкопласт буркана, хванете
мястото добре и тогава затегнете капачката.
Лесно и просто!
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Íаóчно откритие за болни
стави прави чóдеса!
мнението на специалиста д-р димитров

„АЛКОХОЛъТ УбИВА
ЧЕрНИЯ ДрОб“

ангелина
иванова, 56 г.
Мъжът ми от доста години злоупотребяваше с алкохола. Близки и приятели непрекъснато го съветвахме,
че това няма да излезе с добър край, но
нямаше кой да слуша. Все пак успях да
го убедя да отидем
на лекар, след като
започна да се оплаква от болки в дясната страна. Докторът не остана
доволен от резултатите му: черният дроб беше започнал да затлъстява.
Предписа му „Хепатофелин“ и каза да

спре с пиенето, за
да не се стигне до
усложнения.
След 2 месеца на
контролния преглед докторът показа, че нивата на
ензимите са започнали да се нормализират и като
продължим с „Хепатофелин“ и диета, нещата ще си
дойдат на място.
„Хепатофелин“ ни
върна радостта и
надеждата, защото се страхувах
от най-лошото -

всеки знае, че алкохолът убива.
„ХЕПАТОФЕ
ЛИН“ е висококачествен
френски продукт, който
се произвежда по
Licaps® технология
за бързо усвояване
от организма.
 Съдържа: екстракт от бял трън,
екстракт от артишок, екстракт от
глухарче и ленено
масло.
 Дневен прием
от 2 капсули.

Търсете в аптеките без рецепта!

Лечение с алое

Алоето притежава стимулиращо,
слабително, жлъчегонно и бактерицидно действие. Прилага се при заболявания на очите и очния нерв. Използва се и при нарушена обмяна на
веществата и за повишаване защитните сили; за лечение на гастрит, колит,
язва на стомаха. При анемия се препоръчва сок от алое с добавка от железни препарати. Приложено на лицето и шията, алоето омекотява кожата
и забавя появата на бръчки. Омекотява мазоли и втвърдени кожни участъци от ходилата.

сок
200 г листа се очистват от бодличките и се смилат. Смесват се с 400 г вино и
400 г мед. Варят се на водна баня на тих
огън за около час. След изстиване се
прецежда през 2 пласта марля. Съхранява се на
студено. Приема се по
1 супена
лъжица 3
пъти дневно,
20 мин. преди
хранене.

Уверено препоръчвам
на своите пациенти продукта актификс - с многостранно действие, насочено към първоначалното
облекчаване на болката, а
при продължителна употреба – и към възстановяване
на ставния хрущял и костната тъкан, което от своя страна ще доведе до бързо възвръщане на мобилността на
ставите и предишния начин
на живот на употребяващия
го. Формулата е патентована със стандарт, което означава най-високо качество на съставките с щателни
клинични и лабораторни изследвания.
актификс може да се
прилага за всички видове заболявания на ставите
и костите и всякакви видове артритни заболявания,
включително и деформация на костите, вследствие
на артрит. Съставките във формулата работят по синергичен начин и
задействат процесите на регенерация на ставите до
700 пъти по-бързо в сравнение с
естествената възможност на тялото да възстановява жизненоважни
хрущялни и костни
тъкани. По този начин, в рамките на
5-10 до 25-30 дни в
зависимост от степента на заболяването, можете да очаквате подобрение до 90-100 %.
Тайната на изключителния ефект на актификс е
във вложения във формулата синергичен комплекс
от екстракти, които се използват за директна синтеза на глюкозаминогликани. Това са вещества, които имат структурно укрепващо действие в организма.
Служат за производство на
синовиална течност, която спомага за правилното
функциониране на ставите
чрез повишаване на мобилността и намаляване на триенето, както и предпазване
от износване. Друга функция на комплекса от екстракти е хрущялното производство, което с възрастта намалява, затова е задължително да се приема като хранителна добавка след определена възраст – най-често
след 50-годишна възраст.
Защо да предпочетете
актификс пред алтернативни продукти?
Действието на актификс е насочено към решаване на първопричината за
болката, а не само временното й притъпяване. С помощта на активирането на
естествените сили на реге-

нерация на организма и синергично действие на съставките вие ще подсилите,
подхраните и възстановите
ставния хрущял, костните
връзки и тъкани, като по този начин ще си решите проблемите с костите и ставите.
 Основните съставки на
продукта са естествени екстракти. Бързото проникване на съставките в тъканите
позволяват спиране на понататъшното разрушаване
на ставите и едновременното стартиране на регенерация на увредените тъкани
без каквито и да било странични ефекти или рискове
за здравето.
актификс е клинично и лабораторно тестван.
Преминат е строг качествен и количествен контрол.
Патентованата формула съ-

държа съставки без аналог
в сравнение с който и да е
конкурентен продукт. Можете да сте сигурни, че ще
изпитате възможно най-добрата ставно-възстановителна формула, създавана
някога! Освен това продуктът е тестван с пациенти, в
чиито изследвания е установено, че след използването
на продукта:
1. Болката намалява и дори изчезва 8-10 минути след
първото приемане.
2. Отбелязано е възстановяване на хрущялната тъкан
на пациентите след един пълен курс на прием.
3. Облекчаване на симптомите при пациентите,
страдащи от артрит и артроза.
Забелязъл съм, че пациентите ми регистрират подобрение още от първия
ден на прием на актификс.
Въпреки това аз препоръчвам да приемате продукта
поне три месеца, за да се
натрупат полезните съставки дълбоко в ставния хрущял и да получите дълготраен ефект. Наблюденията ми в продължение на година затвърдиха мнението
ми, че продуктът е изключително ефективен. Аз лично
го ползвам като профилак-

тично средство, за да предотвратя появата на ставни
заболявания в бъдеще.

Мнения
и коментари
за Актификс

Елена страхилова, на
47 години, гр. сливен:
Добър ден! Причината за
моите проблеми със ставите стана травма на коляното,
която получих преди няколко години, когато претърпях злополука. Дълго я лекувах. След известно време,
след като излекувах коляното си, при рязка промяна на
времето започна да се появява тъпа болка в мястото,
където по-рано беше пукнатината. Коляното ми започна да се зачервява. Много от лекарствата не мога
да ги пия, защото към повечето
химикали имам
алергия. Решихме със съпруга
ми да потърсим
решение на проблема в Интернет. Намерихме
Actifix. Прочетохме всичко на
сайта. За мен найважното беше, че
е без химия. Стана ми интересно
още, че Actifix не
само облекчава
болката, а и че
кара тялото да се
възстановява само. Поръчах си
повече. Използвам го около месец. Много ми харесва резултатът, вече нямам
болка. Ще продължа курса
докрай.
владимир василев, на
52 години, софия:
Здравейте! Имах инфекциозен артрит, който се
дължи на прекараната порано туберкулоза. Първо
се появи тъпа болка в ръцете, после болката се усили. Пих болкоуспокояващи
хапчета, но ефектът не трая
дълго. Казаха ми, че трябва да се премахне причината за болестта – възпалението на ставите, а не само
да се обезболява. Сериозна работа, така и инвалид
можеш да станеш. По принцип не признавам никаква
химия, затова реших да потърся лекарство на естествена основа. Намерих в интернет Actifix, прочетох
всичко на сайта. Всичко ми
подхождаше. Actifix се състои от естествени съставки.
Четох за тях, че имат много
лечебни свойства. Поръчах,
бързо ми го доставиха. Приемам го от около две седмици. Много съм доволен.
Болката спря да ме тревожи
веднага след като започнах
приема. Сега нищо не ме боли. Ще мина курса до края.

актификс можете да поръчате на телефон: 0877 72 10 40 и на:
https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.

ЦЕна:
1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо 39 лв./
2 бр. х 36 лв + безплатна доставка /общо 72 лв./
3 бр. х 33 лв. + безплатна доставка / общо 99 лв./

2

16

Медицина

47

Български

Дълголетие

20.XI. - 26.XI.2019 г.

Диета за подсилване
на имунитета

Основна функция на имунната система е да предпазва от бактериите, вирусите
и инфекциите, които предизвикват различните заболявания. Диета с много плодове, зеленчуци, пълнозърнести
храни и здравословни мазнини допринася съществено за
силен имунитет.
Белите кръвни клетки са
жизненоважни за здравата
имунна система. Витамин С
подпомага производството
на повече бели кръвни клетки в тялото. По този начин
той лекува раните и фрактурите и изгражда тъканите, костите и зъбите, понижава риска
от сърдечни
заболявания и
удар. Най-добрите източници на витамин
С са чушките, зелените листни зеленчуци, ягодите, зелето
(особено къдравото), кивито,
мангото, грейпфрутите.
Биофлавоноидите са група хранителни съставки, които помагат на имунната система да предпазва тялото от замърсителите. Таксифолинът и
рутинът са два важни биофлавоноида, срещащи се в найголямо количество в цитрусовите плодове и помагащи
за доброто усвояване на витамин С.
Елагичната киселина – друг
биофлавоноид, е често срещана в ягодите, къпините, черешите, гроздето. Тя блокира

КРАЙ НА ШУМА В УШИТЕ И ГЛУХОТАТА!

АНГЛИЙСКИ ОТОЛОГ РАЗРАБОТИ БИОАКТИВНА КАПСУЛА, КОЯТО 10 ПЪТИ ПОДОБРЯВА ОСТРОТАТА
НА СЛУХА, АКТИВИРА РЕГЕНЕРАЦИЯТА НА КОСЪМЧЕВИТЕ РЕЦЕПТОРИ И ВЪЗВРЪЩА ЧУВАЕМОСТТА
НА ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР ОТ ЗВУЦИ, КАКТО ШЕПОТ ТАКА И ВИСОКИ ТОНОВЕ. Значително добре бихте чували
На тазгодишен медицински
конгрес в Кеймбридж бяха
засегнати
проблемите
с
недочуването и шумът в
ушите.
От
медицинския
доклад на отолога Майкъл
Барет се разбира, че след
дългогодишни проучвания и
изследвания е патентован
биоактивна
формула
за
възстановяване на слуховата
способност.
Благодарение
на формулата предоставя
възможността
на
пациентите да се премахне
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%.
“Невероятно, но преди
45 години, когато започнах
кариерата си не бих повярвал на
това, че с тази формула ще се
възстановят рецепторите и слуха
на пациентите ми. Благодарение
на опита ми натрупан през
годините ми даде възможност
да вникна в същността на
проблема
с
недочуването,
шума в ушите
и загубата
слух. Също сме доказали, че
съвременните слухови апарати

и усилватели на слуха не са
надеждни, а хората дават
безмислено хиляди левове. Със
замисъл и желание да помогна
на милиони недочуващи се
обърнах към помощта на нанотехнологията, която въздейства
на молекулярно ниво. Няма
значение от колко време имате
понижен слух или шум в ушите
това може да се промени и да
си възвърнате нормалния слух и
комфорт Ви” - уверено споделя
откривателя на формулата.
Проф.
Барет
споделя:
„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
отолози от България.
Само
качествен
продукт
съставен от чисти натурални
съставки може да даде бързи и
трайни резултати, стимулирайки
организма
да реши тези
проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната
нанотехнология на молекулярно
ниво помогна да се създаде
уникалният продукт Stenopran
ultra (Стенопран ултра)

Формулата на този продукт е
поместена в капсула съдържаща
14 активни съставки, които бързо
и
ефективно
възстановяват
косъмчевите
рецептори
(виж снимката преди/след ),

дори човек, който говори шепотно
на няколко метра от Вас.
“Периода на ползване на
препарата зависи от процента
на загуба на слух и причината
поради, която е започнало
намаляване на слухът, но преди
всичко препоръчвам 2 месечна
терапията на ползване, за да
имате пълноценен резултат.”уверено съветва Майкъл Барет.
Технологията за обработка на
ценните съставки не е евтина,
и за да е финансово достъпен
препарата
за
българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и дистрибутори. В
момента покупката с препарата
става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител
за България на тел. 024738722
и се доставя безплатно до дома
Ви. Само първите 100 обадили

клетките, причиняващи рак.
Катехините са биофлавоноиди, които забавят процеса на
стареене. Те са в най-високи концентрации в зеления и
черния чай.
Цинкът повишава броя на
Т-клетките, произвеждани от
тялото, за да се борят с инфекциите. Това е особено важно
с напредване на възрастта,
когато недостигът на цинк се
среща все по-често. Но прекалено много цинк може да забави имунната система. Нужната дневна доза се достига
чрез храни като тиквено семе, борови ядки, морски раци,
стриди, говеждо и тъмно пуешко месо.
Витамин Е
работи и като
антиоксидант,
защитаващ от сърдечни заболявания и
стареене. Той произвежда Вклетки, които създават антитела и унищожават микробите и бактериите. Най-добрите източници на витамин Е са
пшеничният зародиш, слънчогледовото семе, бадемите,
лешниците, сладките картофи
и доматите.
Бета-каротинът, който в тялото се преобразува във витамин А, увеличава производството на клетки, борещи се
с инфекциите, действа и като
антиоксидант. Той има и антиракови свойства. Източници на бета-каротин са морковите, сладките картофи, тъмните листни зеленчуци, гъбите, тиквата.

се ще имат специална отстъпка
и правото да се снабдят с
препарата вместо 189 лв. само
за 54 лв. - опаковка достатъчна
за
едномесечно
ползване.
Промоционалната отстъпка е
валидна до 15.12.2019
“Доверих се на опита на
специалистите и използвах
препарата.
Слуха
ми
се
обостри
и
вече
чувам
внуците си отлично. Сега
се чувствам изключително
комфортно
и
радостен.“
Марин Ф., 78 год., София
“В продължение на 10 години
шума в ушите ми направо ме
подлудяваше, а с препарата
шума изчезна! Радвам се като
малко дете.”
Василка Д, 62 год., Варна
Въпреки усложненията, които
имах в ушите препарата ми
въздейства положително. Сина
ми го поръча и след 4 седмично
ползване чувам ясно и отчетливо всяка една дума.”
Мария К., 83 год., Пловдив

ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ

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 шума в ушите и
да се възстанови слуховата
способност
и
чуваемост.

189 лв.

54 лв.

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722

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

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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а 15 ноември започват 40-дневните Коледни пости, които продължават до 24
декември - Бъдни вечер, включително.
Стриктното им спазване гарантира значително подобрение на нашето здраве, добро самочувствие и душевно равновесие.
Коледните пости са време за почивка на
храносмилателната система и изчистване на
организма от отровите. Как да ускорим очистващите процеси, обновяването на клетките, да засилим имунитета, да се почувстваме
по-жизнени и млади, дава препоръки Иван
Гарабитов. Лечителят помогна чрез
своята методика за
здравословно отслабване и бързо
възстановяване на
организма от травми и възпаления на
хиляди българи и
чужденци.
Гарабитов съветва всеки, който иска да предпази тялото си от преждевременна старост,
да води борба срещу автоинтоксикацията на организма, да се
грижи за хигиената на вътрешните органи.
Български учени доказаха, че създаденият от
него натурален сироп „Дар от Гарабитов“ уникална комбинация от ябълков оцет, чесън,
джинджифил и мед, детоксикира организма,
балансира жизнените функции, намалява нивата на холестерола, подобрява жизнеността.
Ефектът се засилва, когато българският сироп
се приема в комбинация с швейцарски дървесен палмов сироп, произвеждан от 50 години
и разпространяван в над 130 страни. Бионсе,
Наоми Кембъл и куп холивудски звезди редовно го ползват за пречистване, отслабване и подмладяване. Приемането на двете напитки по време на постите води до лесно и
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бързо изхвърляне на отровите от тялото, сваля излишните килограми, повишава енергичността, подобрява качеството на съня, подмладява и изглажда кожата, засилва здравината и блясъка на косата, подсилва имунната система, подобрява храносмилането и водно-електролитния баланс, спомага при лечението на простуда и грип. Когато се пият
сиропите, не се изпитва глад, тъй като те са
течна храна, която дава на организма здраве, сила, тонус, необходимите вита-

ÊÀÊ ÏÐÅÇ
ÊÎËÅÄÍÈÒÅ
ÏÎÑÒÈ ÄÀ
ÏÎÄÎБÐÈМ
ÇÄÐÀÂÅÒÎ
мини и минерали.
По време на Коледните пости има
дни със строги
пости, когато е позволено само растителна храна и олио. През останалото време е разрешено вино, риба и
морски продукти с
изключение на сряда и петък, когато пак се
спазва строг пост. Млечните продукти не са
разрешени, а рибата и морските продукти се
консумират в някои от дните. За да си набави организмът белтъчини, Гарабитов препо-

20.XI. - 26.XI.2019 г.

ръчва разнообразни ястия с боб, леща, ориз,
булгур, нахут, киноа, гъби, авокадо, всякакъв
вид кълнове, соеви продукти, царевица, растителен кашкавал и сирене, сушени плодове и
пълнозърнести продукти. Орехи, бадеми, фъстъци, лешници, сусам, тиквено и слънчогледово семе е добре да се добавят към храненията. По време на Коледните пости е сезонът на
картофите, кестените, зелето, цвеклото, карфиола, броколито, морковите, спанака, праза, тиквата. Ябълките и
цитрусовите плодове също присъстват на трапезата, както и пчелните продукти.
Начинът ни на живот трябва да осигурява достатъчно движение на мускулите и
ставите, съветва още
Гарабитов. Той не пропуска да отбележи колко са важни за здравето и дълголетието също позитивното мислене и правилното дишане. Дишането трябва да е дълбоко, бавно
и ритмично през носа,
да се използват максимално дробовете. Това
подобрява жизнеността
и прочиства ума, казва
заслужилият треньор по
борба, който от над 55
години практикува йога
и използва елементи от
асаните за своята система от оригинални физически и дихателни упражнения.
Ако спазваме тези прости правила, и на
80 години ще бъдем силни и здрави и ще се
чувстваме млади и пълни с енергия, убеден е
Иван Гарабитов.

МОЯТА ТАйНА ЗА ЗДРАВА ПРОСТАТА
тОЗи ПрОстиЧък метОд е дОстъПен
За всеки, тОй ПОмага на ХОрата

Здравейте приятели, искам да споделя полезна информация с всеки,
който знае, какво е болка при уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година аз успях да се
отърва от простатита. Направих го
за малко повече от 2 месеца, “унищожих” хроничният простатит, който ме измъчваше от години, а и ми
подобри потентността. Простатитът
се появи при мен преди 8 години. Тогава работех по строежите и си простудих простатата. Появиха се дърпащи болки, често уриниране и всичко останало.
През годините опитах антибиотици, различни народни средства, сменях лекари. Получиха се

някакви резултати, но хроничният
простатит си остана.
Започнаха проблеми с потентността, които, както каза докторът,
са в пряка зависимост от заболяването, а това се случва при 90% от мъжете, които страдат от простатит. В
началото потенцията стана вяла, а
след това започна понякога да изчезва напълно. Аз съм само на 47 години и да свърша със сексуалния си
живот, не бях готов.
аЗ УспЯх Да си поДоБрЯ
поТЕнТносТТа и Да сЕ
оТърва оТ хрониЧниЯ
просТаТиТ напълно!
Помогна ми препаратът менмакс, който купих, защото ми го препоръча един възрастен лекар. Но той
се оказа, че е и най-ефективен. Освен това ефектът от него се усети
почти веднага.
Сутрешна ерекция нямах от 10 години, още преди проблемите с потентността. А тук се появи, едва няколко дни след началото на приемането на препарата. Искаше ми се да
се нахвърля на всички жени около
мен, добре че наблизо е съпругата
ми. С времето от менмакс, нещата
ставаха само по-добри.
Започнаха да изчезват симптомите на простатита. След около 2-3 месеца си направих тестове и те показаха, че простатит нямам. Минаха повече от 10 месеца и него(простатитът)

го няма.
Препоръчах
този препарат на
няколко от познатите ми и на тях
им помогна. Те
също се избавиха от хроничния
простатит, както
им изчезнаха и
проблемите с потентността.
Погледнете снимката ми!
Преди една година за първи път
опитах менмакс
и оттогава като че се подмладих с 10 години.
Първият осезаем
ефект усетих едва след седмица.
Болките започнаха да изчезват,
честото уриниране престана.

Продуктът „менмакс” можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата https://biotica.bg/ или в аптеките.
промоЦионална ЦЕна:

1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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Какво знаете
за простатата

Знаете
ли, че…
 Простатната жлеза е с размери-

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

Върбовката се използва при всякакви неразположения на простатата. Тя възпрепятства нарастването на жлезата и повлиява добре цялата отделителна система. Нейните
активни съставки действат противовъзпалително, антибактериалното и
диуретично.
 Екстрактът от Гроздово семе е
мощен антиоксидант, предпазващ
клетките от разрушителното действие на свободните радикали.
 Селенът участва в синтеза на
тестостерон, стимулира производството на надбъбречни хормони и
подпомага сперматогенезата.
простарен е уникална комбинация от върбовка, гроздово семе
и селен, която се грижи за здравето на „мъжката” жлеза. простарен можете да намерите и без рецепта в аптеките и онлайн на www.
botanic.cc.

сега и с ПОдарък –
допълнително
30 таблетки.

Полезни приложения на
калиевия перманганат

разтвор на калиев
перманганат все още
се използва успешно в
ежедневието – и в бита, и като лекарство.
Знаете ли как да го
прилагате правилно?
Кристалите на калиевия перманганат са били
ползвани още от времето на бабите на нашите баби. Той е познат на
всички още от детството.
Ако се използва правилно, калиевият перманганат може да помогне за
преодоляване на много
ежедневни ситуации.

Разтвор на калиев
перманганат

Терапевтичният
ефект на разтвора на калиевия перманганат се
ползва поради своите
силни окислителни, дезинфектиращи и антимикробни свойства, които се основават на химични реакции.
Калиев перманганат
се използва в традиционната и алтернативната медицина, козметиката, градинарството. Ако
пътувате често извън
града, сложете този полезен прах в багажа, за
да може да се възползвате от неговите свойства
при промиване на рани
и пречистване на вода.
За изплакване и лечение на кожни лезии (рани, мехури, порязвания,
язви), е важно да се приготви разтвор на калиев
перманганат. За тази цел
около 10 кристалчета напълно се разтварят в 1
литър вода. Концентрацията може да се коригира въз основа на цвета на разтвора: той тряб-

ва да бъде леко розов.
Не забравяйте, че колкото по-силен е разтворът,
толкова по-възможно е
той да предизвика изгаряния на лигавиците.
Особено важно е да се
уверите, че няма неразтворени кристали.

Как да използвате
разтвора

1. Охлузвания, драскотини, ухапвания от
насекоми, възпаление
на кожата (варицела, акне), при първия признак
на декубитални рани. Избършете кожата с памучен тампон, натопен в
бледорозов разтвор на
калиев перманганат.
2. За бързото лечение
на херпес промийте засегнатия участък с разтвор на калиев перманганат с малко по-интензивен цвят на разтвора.
3. Големи рани не се
третират с бледорозов
разтвор на калиев перманганат. Третира се
единствено кожата около засегнатия участък.
4. Когато краката се
потят прекалено много
и миришат неприятно,
се правят бани с калиев
перманганат. След това
се мажат със специални
кремове. При мазоли на
краката също се препоръчва използването на
калиев перманганат.
5. При заболявания на
червата, диария, съмнение за отравяне леко розов разтвор (2 кристалчета на 200 мл вода) се
приема през устата. Този
разтвор помага за прочистване на червата и
премаване на токсините.
6. Калиевият перман-
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ганат е необходим в градинарството, защото е
ефективен в борбата с
вредителите и болестите по растенията. В разтвор на 0,5% (0,5 г калиев перманганат на 100
мл вода) се накисват семена за профилактика
на заболяванията. Също
така се дезинфекцира и
почвата, за да се защитят младите растения от
патогени.
Индивидуална непоносимост или алергия
може да бъде противопоказание за употребата на калиев перманганат. Преди да използвате калиев перманганат,
по-добре се консултирайте с лекар.
важно! Калиевият
перманганат е несъвместим с едновременното използване на активен въглен и други лесно окисляващи се вещества.
Дръжте кристалчетата калиев перманганат
далеч от деца и лесно
окисляващи се препарати, които при контакт с
манганови кристали могат да се запалят.
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Импресивно

Слънце там
просветна –
гледа и немее…
Есента приветна,
ще го подлудее!

Есенна покана
с багри по върхари...
Път сега подхванал –
прелест ще завариш!

Над полята орни
плоден ден наднича...
В хълмовете горни
глъхне песен птича!

Ранина уханна –
леко галещ вятър...
Пий небесна манна –
приказен театър!

Смее се реката
О незрима тръпка,
на върбите голи...
с месеци мечтана!
Плуват им листата –
ЕСЕННА ПРЕГРЪДКА,
ти в сърце остана!
мънички гондоли!
стоян михайлов, Търговище

Êàòî ñúí â ìúãëàòà

Растат лениви сенки в равнината
и лягат в шепите на тъмнината.
Покрива ни нощта със пелерина
и ни поглъща тъмната лавина.
А мен, нахлупил шапка на главата,
през светещия процеп на мъглата
забравен спомен към брега ме връща,
където беше бащината къща.
И тръгва мисълта ми към морето,
за да ме види мене там – детето.
Със разкопчана риза и на голо,
вървящ край сухите тръстики соло.
Децата в махалата са събрани
на плажа край морето без забрани.
Започва гмуркането сред вълните…

От радост литвахме над планините.
И връщахме се в махалата гладни
по мръкнало във часовете гладни.
Аз ровех все из кухнята във вкъщи,
а мама ме гълчи и пак се кръсти.
Заспивах вечер като морско къпан –
не се събуждах даже и от тъпан.
И сутрин пак, след лицеви опори,
денят ми слънчев пак да се повтори.
Но връщам се в мъглата непрогледна
отново сам във нея да погледна.
Какъв живот живял съм аз до вчера,
а днес какъв е?... Неговата вера!...
никола апосТолов, софия

Поезия

Ðестоðант
“Ëагóна”
Владимир беше щастлив. Сбъдна се най-голямата му мечта – да
има ресторант, на който да е собственик, управител, да назначава
сервитьорите, да посреща посетителите, да
им предлага най-вкусните ястия.
Още като ученик
през ваканциите работеше. Беше сервитьор в
кафенета и сладкарници. Като завърши гимназия, започна работа
в павилион за сандвичи и закуски. Имаше
фантазия и измисляше
невероятни сандвичи:
с колбаси и без колбаси, с кайма, със зеленчуци, яйца, подправки,
с всичко, което му хрумнеше. Хората ги харесваха и често пред павилиона се извиваше
опашка.
Обичаше си работата, но винаги беше подчинен. И ето че дойде
дългоочакваният момент: беше посъбрал
пари, изтегли кредит и
нае малък ресторант в
един от кварталите на
морския град. Нарече
го „Лагуна”. Обзаведе го
не луксозно, но с вкус.
Първите дни заведението беше почти празно. Рядко се отбиваха
по няколко души, но
Владимир не се отчайваше. Беше сигурен, че
рано или късно ресторантът му ще стане известен. Направи обедно меню, което включваше супа, основно ястие, десерт и беше поевтино. Не мина мно-

го време и служителите от съседните офиси започнаха да обядват при него. Това радваше Владимир, а жена
му се смееше: „Нали те
познавам, работиш за
удоволствие, а не за пари.” Понякога по тротоара минаваха възрастни хора, които се спираха, прочитаха обедното
меню, написано на дъска пред входа, но бавно отминаваха. Случваше се някои от тях, почесто мъже, да влизат
и да си поръчват само
една салата или една супа. Това дразнеше сервитьора Данчо, защото
знаеше, че няма да получи бакшиш.
Веднъж на обяд влезе старица, може би осемдесетгодишна, с бледо лице, кестеняви очи,
с топъл поглед. Облечена бе в износено избеляло манто, което някога
е било червено и може
би модерно за времето
си. Обувките й - черни, с
невисоки токчета, също
бяха стари и изтъркани,
но старателно лъснати.
„Сигурно е била учителка?”, помисли си Владимир. Тя седна на една от
масите и когато Данчо,
сервитьорът, се изправи пред нея, тя малко
притеснено, с тих глас
поръча:
- Ако обичате, една
супа топчета и филийка хляб.
Данчо донесе поръчката. Виждаше се,
че е гладна, но се хранеше внимателно, бавно преглъщаше хапки-

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Ðоманът на моя æивот

Продължение от бр. 46
На бай Ламби му беше мъчно, че с Мери
не вдигнахме истинска сватба. Аз снимах
филм след филм, тя беше потънала в домакинството, в грижи за
детето и за мен. В началото нямахме нищо,
събирахме покъщнина от различни места.
Не ни беше до сватба,
а и пари ни липсваха.
На татко обаче му се
искаше, защото харес-

ваше Мери.
По-нататък баща ми
често се отбиваше у
дома. Идваше сам, без
новата си съпруга. Мери му даваше да хапне.
Двамата обичаха да си
говорят. Тя го слушаше
с усмивка, понякога му
даваше съвети. Наблюдавах ги отстрани. Беше
ми мило. Те бяха близки
по техен си начин. Това не се получи с останалите членове на семейството. Фамилията
ми не я прие. Никога не
разбрах защо.
***
Съдбата беше добра с
мен, удаде ми се да правя това, което умея найдобре – да играя. Получавах сериозни роли.
Появи се една от големите ми професионални дилеми. Предложиха ми да снимам сери-

ала „На всеки километър” или да
отида актьор
в Пловдивския театър.
Там ме покани Христо Христов,
режисьор,
когото дълбоко уважавам. От него получих
и предложение да се
снимам във
филма „Иконостасът” в
ролята на Рафе Клинче.
Споделих
с Мери. Тя
сериалът, който ме направи звезда
беше разумна, кротка, особено ти, момчето ми, защото
на младини беше мно- след време може да ми
го кротка. Посъветва кажеш, че съм ти дала
ме: „Ламбе, реши си го грешен съвет.”

Щом е така, избрах –
ще играя в сериала.
Беше ми интересно
да се впусна в това приключение. В онези години никой не разбираше
какво точно значи това.
Запалих се от инфантилната част на сюжета –
приключение, екшън,
13 епизода…
Снимах с утвърдени актьори, режисьори бяха Неделчо Чернев и Любомир Шарланджиев, но в началото и те нямаха големи
очаквания – не подозирахме, че „На всеки километър” ще стане толкова популярен сериал. Първоначално критиците го оплюха, но
когато разбраха какво
е настроението на публиката, взеха, че изкараха филма велик.
На 27 години станах
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те, наслаждавайки се на
вкусната супа.
Когато свърши с храната, направи знак да й
донесат сметката, извади от старата си дамска
чанта малко портмоне,
сложи си очилата и започна да брои стотинките. Преброи ги два
или три пъти. Сервитьорът стоеше пред
нея и губеше търпение. Най-после жената,
притеснена и с треперещ глас, промълви:
- Извинявайте, но
двадесет стотинки не
ми достигат. Купих лекарства и не можах добре да си направя сметката.
Данчо я погледна
строго, от което жената се сви и като че ли
за секунди стана подребна и по-безпомощна - като дете, направило голяма пакост. В това време Владимир се
приближи към тях.
- Аз ще дам на госпожата двадесет стотинки
– каза. - Сметката е уредена.
- Благодаря ви, много ви благодаря! – изрече жената, а в гласа
и в погледа й се четяха притеснение, обърканост и дълбока благодарност.
Тя бавно стана от масата и пъплейки краката, тръгна. Владимир я
проследи с поглед. Сигурно е самотна, каза
си, напомни му за неговата майка, която живееше сама в друг град.
Баща му беше починал
преди две години.
На другия ден поръча да направят още едно табло, което сложи
пред вратата на ресторанта. На него пишеше:
„Безплатно обедно меню за пенсионери.”
георги михалков

8
най-известният човек
в България.
Историята с Владо
е моя голяма грешка.
Не детето, а това, че
не споделих с Мария,
когато му дадох името си.
Запознахме се с
майка му – Ирен Кривошиева, по време на
снимките на филма
„Поема”. Тя забременя. Срещнахме се, разговаряхме. Обясних й,
че имам семейство и
жена, на които държа.
Нямах намерение да
променям живота си.
Тя ми обясняваше,
че няма да имам никакви ангажименти
към детето. След това
уж направи спонтанен
аборт. Не искам да я
обвинявам, но според
мен добре го инсценира.
Краката ми се подкосиха. Шок! Имах
чувството, че ще припадна.
Следва

Писмата
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сПОделете с нас

Малкият "Париж"

Наричам моето родно село Борован „Париж” с радост и гордост заради
живота на хората в наши дни. То заема централен район за връзка с цяла
България. Автобус за Видин, през Бяла Слатина за Плевен, тирове от всички краища на света ежедневно по своя
маршрут минават със стоки и хора, леките коли са като в европейските столици – една след друга през центъра
заминават по предназначение. В селото има поликлиника с няколко лекари, стоматолози, медицински сестри,
дрогерия, аптека, магазин за смески
за животни. В големия супермаркет в
центъра няма само от пиле мляко. Отделен щанд за диабетици е зареден с
най-различни лакомства. Колко вида
колбаси, консерви с месо, кайма, безалкохолни напитки – да се насладиш
на разнообразието!
Щандове със зърнени храни. Закуските са разнообразни и качествени –
баници и тутманици, понички с шоколад и крем, пици и какво ли още не. В
голямата модерна закусвалня „Беден
– богат” – уютна обстановка, разнообразие от закуски, хляб. Сутрин там се
събират ученици от техникума „Коста

Петров”, от гимназията, прогимназията, които на път за школото закусват и заминават. След тях идва ред
на пенсионерите – те заемат места на
масите, доста големи – за 8 души, за
кафе, чай, закуски и сладки приказки.
Какво са направили годините? Гледаме се и не се познаваме. Вторачват се
в мен, питат ме: „Ти откъде си?” Някоя
по-устата казва: „Познах те по образа. Ти си еди-коя си, познавам сестра
ти, родителите ти и теб!”
Сбогувам се с тях като с приятелки от детството. Бързам до банкомата, оттам – в магазин втора употреба. Възхищавам се от добрината на
младата жена зад щанда – усмихната и любезна, обслужва с внимание
и учтивост всеки, дошъл в магазина,
а той не прилича като за втора употреба дрехи. Почти нови, неизносени. На тротоара от двете страни бързат майки с малки дечица за яслите и
детската градина. Радвам се, че с. Борован и в трудните години на прехода живее нормално, стреми се с всички сили да запълва празнините, за да
бъдат хората сити и здрави.
Цвета маркова

ПОдадена ръка

Продължавайте,
скъпи ученици!

Драга редакция, напоследък ми правят
впечатление многото дарителски кампании за благородни каузи, в които участват
деца. Такъв е и случаят в Горна Оряховица.
Малчуганите от
началния курс на
СУ „Г. Измирлиев”
и техните родители взеха решение в
първия учебен ден,
вместо да дават пари
за купуване на цветя
за учителите, да съберат тези средства и
да ги предоставят на
отделението, даващо
живот, в родния им
град. Успяха да осигурят 2110 лв. Управителят на МБАЛ „Св. Иван
Рилски“ д-р Иван Иванов и началникът на
АГО д-р Михаил Милатович посетиха училището и се срещнаха
със своите малки дарители, на които бяха
връчени поздравителен адрес и кошница
с цветя.

„Похвално е, че в Горна Оряховица има педагози, които със сърце и
личен пример възпитават в хуманност и доброта

подр а стващите. Прекрасно е,
че още в най-малка възраст изграждате у децата стойностна ценностна система и ги стимулирате да бъдат съпричастни към нуждаещите
се! Пожелавам на всички вас да бъдете все така с отворени сърца към
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Радости и болки

Äoни и Heти пpaвят
ùepкa cи бyдиcткa
Дoни и Heти иcĸaт дa
зaвeдaт eдинcтвeнaтa
cи нacлeдницa Лилия
пpи
Дaлaй лaмa.
B мoмeнтa
дyxoвният
вoдaч живee в изгнaниe в Индия.
Tpaдициoннo ce cмятa, чe той e
нaй-нoвoтo
пpeвъплъщeниe нa
пopeдицa
oт дyxoвни
вoдaчи, ĸoитo ca избpaли дa ce пpepoдят,
зa дa пpocвeтят дpyгитe cъщecтвa. Пoчитaн
е oт бyдиcтитe в Tибeт,
Moнгoлия, Kaлмиĸия,
Бypятия, Tyвa и дpyги
peгиoни. He e тaйнa, чe

Изтoĸa. Πpeз дaлeчнaтa
1996 г. Дoни бe cpeд
гpyпaтa apтиcти, ĸoитo
cтигнaxa в пoднoжиeтo
нa Eвepecт.
Oттoгaвa
Дoбpин
Beĸилoв мнoгoĸpaтнo
e пoceщaвaл Heпaл, Tи-

бeт и Индия. И cлeд
вcяĸo eднo xoдeнe
дoтaм пoп пeвeцът и
ĸoмпoзитop ce вpъщa вce пo-изĸyшeн
oт мaгиятa нa тaмoшния дyx, мaнacтиpитe,
двopцитe и тeopиятa зa
пpepaждaнeтo. 52-гoдишният мyзиĸaнт e
имaл щacтиeтo дa ce
cpeщнe пpeди гoдини и c Дaлaй лaмa. Изпълнитeлят нa „Kyĸлa“
cи ĸyпил cпeциaлнa гpивнa oт cвeщeния гpaд Дapaмcaлa
в Индия, ĸъдeтo живee бyдиcтĸият вoдaч,
ĸoгoтo Kитaй нe пycĸa
в Tибeт.
Mъниcтaтa
ca
нaпpaвeни oт ĸocти нa
тибeтcĸи яĸ. Πo вpeмe
нa cpeщaтa cи c него
тoй дoĸocнaл гpивнaтa
нa Дoни и oттoгaвa нe
я cвaлял oт pъĸaтa cи,
вяpвaйĸи, чe aмyлeтът
гo пaзи oт зли cили и
бoлecти.

Ócтaтa еìигрира
Paпъpът Уcтaтa иcĸa
дa eмигpиpa в Иcпaния,
ĸъдeтo щe зaпочне пoпpecтижнa и дoxoднa
paбoтa!
Ивaн Динeв cepиoзнo ce зaмиcлял за това зapaди нaмaлeлитe
cи aнгaжимeнти и пpoдължитeлнoтo cтyдeнo
вpeмe в Бългapия.
Той oбичaл дa мy e
тoплo, зaтoвa пpeдпoчитaл южнитe дecтинaции.

Уважаеми читатели,
ако искате да споделиÀбОНÀÌеНт
те болките или радостите
2020
си с нас и да четете писмата на онези, които са намерили
изход от проблемите си, абонирайте се за
в. „Пенсионери”. така ще бъдете съпричастни към съдбите на другите.
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слаби, болни и нуждаещи се, да вярвате в
доброто и да работите за благородни каузи”, каза шефът на
болницата.
Той допълни,
че в днешния
сложен свят да
правиш добро е
най-важното нещо и че вярва, че
децата ще израснат като отговорни и добри граждани. Той им сподели
още, че ще се радва,
ако някои от тях поемат по пътя на медицината, която е една от
най-бързо развиващите се в технологично
отношение науки.
Продължавайте така, скъпи ученици!
мария игнаТова,
горна
оряховица

двaмaтa пeвци и apтиcти
ca пoчитaтeли нa peлигиятa и ĸyлтypaтa нa
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Зaceгa Иcпaния
мy
ce
cтpyвaла нaйпoдxoдящoто мяcтo, мaĸap
чe вce oщe ce
ĸoлeбaeл мeждy
нeя и Πopтyгaлия
– cтpaнa, кoятo пpивличa вce
пoвeчe тypиcти
и xopa oт paзвититe дъpжaви,
ĸoитo ce зaceлвaт
в нeя. Heoтдaвнa
Уcтaтa пял в Maдpид.
Mнoгo мy xapecaлo и
зaпoчнaл дa ce зaмиcля
дaли дa нe ce пpeмecти
зa пocтoяннo в cтoлицaтa нa Πиpенeитe. Taм
мoжeлo дa cи изĸapвa
пpexpaнaтa ĸaтo мyзикaлeн peдaĸтop в eднo oт нaй-гoлeмитe paдиa. Πpeдпoлaгa ce, чe
пoлoвинĸaтa мy нямa дa

имa нищo пpoтив дa ce
пpeмecти в Иcпaния,
ĸoятo e пpитeгaтeлнa
зa мнoгo бългapи.
Освен тoвa, cлeд
ĸaтo
въpxът
нa
ĸapиepaтa мy oт
вpeмeтo нa дyeтитe
cъc Coфи Mapинoвa
oтминa, paпъpът вeчe
нe печелел тoлĸoвa
дoбpи пapи.

Tити Пaпaзoв
иcкa oщe дeцa
В момента Aлeĸcaндъp и ДимитъpЖeлĸo живeeли в Итaлия бeз poдитeлитe cи. „Oтcĸopo ca в Pим.
Иcĸaмe пpeди вcичĸo дa ce нayчaт
нa бacĸeтбoл, пapaлeлнo c нeгo дa
нayчaт итaлиaнcĸи и дa избягaт
oт eжeднeвиeтo нa „дeцaтa нa Tити Πaпaзoв”. Toвa им нocи пoвeчe
минycи, oтĸoлĸoтo плюcoвe. Hиe c
мaйĸa им ocтaнaxмe caми. Имa eднo-eдинcтвeнo peшeниe – нoви двe
мoмичeтa. Ha тoзи cвят тoвa e нaйcмиcлeнoтo нeщo – дa cъздaвaш
пoĸoлeниe cлeд ceбe cи и дa гo възпитaвaш. Toвa e мopaлeн aнгaжимeнт ĸъм Гocпoд. Ha 52 съм, мaлĸo
e eгoиcтичнo нa тaзи възpacт, нo пъĸ
e пpaзнa ĸъщaтa”, изпoвядвa ce тpeньopът.
Cъc cъпpyгaтa мy иcĸaли дa имaт
двe дъщepи близнaчĸи и зapaди
възpacттa нa Mapгapитa плaниpaли
дa нaпpaвят ин витpo.

Бacĸeтбoлният тpeньop нa „Лeвcĸи”
Koнcтaнтин Πaпaзoв плaниpa дa oтглeдa oщe двe дeцa. Cпopтнoтo
ceмeйcтвo имa eдин биoлoгичeн cин
Aлeĸcaндъp, ĸoйтo e пoчти нa 17 гoдини. Πpeди 12 гoдини Tити и жeнa
мy Mapгapитa ocинoвиxa изocтaвeнo
бeбe, чиятo мaйĸa билa бoлнa oт
CΠИH и гo зapязaлa cлeд paждaнeтo
мy. Πaпaзoви чaĸaли 7 мeceцa, дoĸaтo
cъдeбнoтo peшeниe зa ocинoвявaнeтo
нa мaлĸия ДимитъpСтраницата подготви Соня ВъЛКОВА
Жeлĸo cтaнe фaĸт.
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Магията на тъмната зала

самодейност, а в 114а езикова гимназия,
която завърших, това
беше силно поощрявано. Ще си позволя да се
цитирам, а може би цитирам някого другиго,
но ми харесва: на въпроса „кое е най-интересното място, на което сте били” отговарям – „тъмната зрителна зала”.
- Как оценявате
времето, в което израснахте, особеностите и вкусът му?
- То е много подобно
ната от немците Дания. тално решение. ПоняДвамата нобелови ла- кога даже не можеш на времето на израстуреати са датският фи- да опишеш с точни ду- ване и формиране на
зик Нилс Бор и немецът ми, а по-скоро с инту- всеки човек. Дали ще
Вернер Хайзенберг. Те- итивни усещания раз- си свидетел на създахен безпощаден съдник ни събития и те са тол- ването на аудиокасетае съпругата на Бор, Мар- кова неопределени, че та или смарттелефона,
грете. Пиесата поставя даже не са и събития, едва ли е от решителмножество жизнено- но изведнъж се оказва, но значение. Важното
важни морални въпро- че имат съдбовна про- е, че това е моето детси за отговорността на екция за цял живот, а ство и моята младост и
учения и за природата ако се върнем на пиеса- съзряване и не ги дана човешките действия, та на Фрейн, за съдбите вам на никого и на низа които не бива да съ- на хиляди хора по све- каква цена. Така че вкудим, без да се знае моти- та. Уви, нямам подобен сът на това време, без
вациата за едни или дру- спомен и случка. Със си- да го идеализирам преги постъпки. При това гурност виновни за то- калено, бих определил
пиесата не е скучен на- ва „безобразие” са ня- като „свеж”.
- Има ли нещо, коучен доклад по
ето да е в състояние
физика. Майкъл
да ви накара да изФрейн е сглобил
лезете от занаята?
увлекателна, ум- Във всеки случай
на, иронична и
това няма да е запоемоционална
ведта, с която ще ме
пиеса, получила
направят редовен
най-престижничитател на вестник
те литературни
„Пенсионери”. Надянагради, с коявам се на приятели,
то би се гордял
колеги и близки, ковсеки световен
ито да ми подшуштеатър.
нат деликатно: „ХайПреди броде, стига толкова... Да
ени дни филмът
не ставаме за резил!”
на Светла Цо- Бях чел да казвацоркова и Свете, че щастието обитослав Овчаров
ча тишината. Какво
„Сестра”, в койвиждате в тишинато имам скромта?
но участие, по- Не много лицеплучи Специал- Златина Тодева връчва на Валенната награда на тин Ганев награда „Икар“ за воде- риятни неща. А не е
фестивала в Сан ща мъжка роля в „Контрабасът“ лошо да гледаме на
тишината и като на
Себастиан.
Освен тези нови и какви спектакли, филми капан, ако не за щаспредстоящи неща про- и хора, въздействали по тие, поне за хармония.
- Можете ли да задължавам да играя в те- такъв заразително емокущия репертоар на На- ционален начин върху обикаляте болката,
родния театър и на Те- детското въображение, страданието?
- Физическите болка
атър 199. Военният теа- че ти се приисква, ако
тър поставя „След репе- може и ти да се научиш и страдание - да, остатицията” от Ингмар Бер- да представяш на хора- налите - трудно.
- Трудно ли се жигман - пиеса, която на- та измислени истории,
правихме с Веселин Ран- които да ги карат да се вее с вас, г-н Ганев?
- Да... питайте близков, Гергана Плетньова смеят и да плачат. Тои Стефка Янорова. В Те- ва някак си те тласка ките ми...
атър 199 от 3-4 сезона
вървеше друга постановка, в която съм замесен - „Съдебна грешка” от Джон Мортимър.
На 11 ноември я изиграхме за последен път на
столична сцена.
- Спомняте ли си как
и откъде тръгнахте като актьор?
- Ще ми се да можех
да се върна в спомените си подобно на героите от пиесата „Копенхаген” към една конкретна случка, към конкретен миг, в който се
Въпросите зададе
случва нещо много ва- да се занимаваш с хуИво АНГЕЛОВ
жно и човек взима фа- дожествена театрална

Валентин Ганев е част от Народния театър „Иван Вазов”,
един от най-известните актьори в българския театър и кино.
Роден е в Русе на 7 април 1956 г. В
периода 1977-1981 учи във ВГИК,
Москва. Участвал е и в постановките на Драматичен театър
„Боян Дановски“ - Перник, „Сълза и смях”, Театър „София“, Малък градски театър „Зад канала“.
Освен в Народния театър В. Ганев играе и на сцената на Театър
199 в спектакъла „Сарабанда“ от
живо на единствения в
света безконтактен музикален инструмент тереминвокс, чийто изобретател е главният ге-

От стр. 1
ставления е много окуИ щом ме питате за ражаващ за целия ни
щастието, да, това са
онези редки моменти
на емоционално единение с публиката.
Смешно ми е, когато наричат някого в
България „звезда”. Със
звезда са били отбелязвани гримьорните
на определен малък
брой холивудски актьори, които са били
обвързани с големите
филмови компаниии с
договор за особен статут, който включва специални условия на труд
и заплащане, невиждан
за родния мащаб.
- Твърдите, че ви е
много приятно на 63
да ви оценяват за текуща дейност, а не за
цялостно творчество. На снимачната площадка на лентата „Врагове“
- Актьорската про- по сценарий и режисура на Светослав Овчаров
фесия е от малкото, в
които възрастите са ка- екип. А той е много пъс- рой на нашия спектато че ли изравнени. Де- тър, предимно млад, ка- къл. Прибавете към тоцата са най-добрите ак- квито са и героите на пи- ва любов, криминале и
тьори. За животните, да есата и включва Стефан чешки хумор и бързайне говорим. И да, ако Додуров, Деян Ангелов, те към касите на Народотдалечавайки се (или Стефан Къшев, Стефа- ния театър, преди да са
приближавайки се) до ния Колева, Ванеса Лу, свършили билетите.
детската възраст ус- Гергана Змийчарова, РуЗаразени от вълната
пееш да запазиш така си Чанев, Теодор Елма- на т.нар. документална
наречедраматургия, към кояната „вято принадлежи пиесата
ра и на„Теремин”, сега репетиивност”,
раме текст на може би
способнай-играния съвремеността
нен английски драмаси да се
тург Майкъл Фрейн. „Коучудваш,
пенхаген” е заглавието,
да не се
а замесените сме Руси
самонабЧанев, Стефка Янорова
людаваш
и аз. Премиерните дати
суетно
бяха 18 и 19 ноември та(качестзи година, а мястото е
ва така
елегантният Сити Марк
необхоАрт Център (бившето
дими за
кино „Левски”). Нариактьора),
чаме любезните си дозначи
макини топло СМАРТ
още стаЦентър заради интеваш за
лигентния репертоар,
тази ракойто създават, давайВ компанията на актрисата
бота. Ноки подслон на нестанМария Кавърджикова
вият тедартни проекти на заатрален сезон е беля- зов, Пламен Пеев, Благо- бележителни артисти и
зан засега с пиесата вест Благоев и моя ми- музиканти. В случая те
на чешкия автор Пе- лост. Историята е пре- ни протегнаха ръка, за
тър Зеленка „Теремин: любопитна смес от до- да продуцират „Копенмузика, любов и шпи- кументалната съдба на хаген”. Историята вионаж”, която поставих един велик изобрета- зира една историческа
като режисьор в На- тел и музикант, шпио- среща между двама веродния театър. Пре- нин, на фона на предво- лики учени, сътрудници
миерата й беше в края енна американо-руска и приятели, състояла се
на миналия сезон и ин- ретродействителност. в самото начало на Втотересът на публиката в Всичко това гарнирано рата световна война в
първите няколко пред- с музика, изпълнена на столицата на окупира-

Ингмар Бергман, също там режисира и постановката „Кралицата майка“ от Манлио Сантанели
и „Съдебна грешка“ от Джон Мортимър. Носител е на най-високите родни награди за актьорско изпълнение - „Аскеер” и „Икар“.
Ганев е и един от най-сниманите наши актьори в чужди и международни филмови продукции.
Изявите му са както като актьор, така и като режисьор и експериментатор в различни форми
на изкуството.
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Престижна победа Кузманов се окичи
над силен противник с титлата в Анталия

Българският национален отбор по футбол
най-накрая спря своята черна серия без победа. След 12 мача "лъвовете" сториха това с
престижна и историческа победа над Чехия с 1:0. Единственото попадение беше дело на Васил Божиков в
56-ата минута. Успехът
е първи на "трикольорите" срещу този противник, а той дойде в
последния мач на родния капитан Ивелин
Попов. 32-годишният футболист носи националната фланелка
за последен 90-и път
в своята кариера, в която се разписа 16 пъти.
Историческата първа победа над Чехия
направи така, че България продължи традицията да завършва ев-

ропейските квалификации с минимум един успех. Освен това изкачи
националите ни на четвърто място в крайното
класиране на група "А",
след като бяха послед-

ни в групата преди последните срещи. "Лъвовете" завършиха кампанията с актив от 6 точки, като на дъното остана Черна гора с 3 точки, докато чехите, които

вече си бяха гарантирали класирането на Евро
2020, останаха втори с
15 точки.
Селекционерът Георги Дермендиев и вратарят Георги Георгиев направиха успешен официален дебют в
националния
отбор. Специалистът сега има невероятната възможност
в
два мача да
класира България за трети път в нашата история
на Европейско първенство. На 22 ноември
"лъвовете" ще разберат
своите противници в баражите от Лигата на нациите, които ще се играят на 26 март.

„Лъвчетата“ надиграха Полша

Националът за
“Купа Дейвис” Димитър Кузманов направи успешно завръщане на корта след
6-седмично отсъствие заради лечение
на контузия на коляното и спечели титлата на турнира по
тенис на клей в Анталия (Турция) с на-

граден фонд от 15 хиляди долара. Поставеният
под номер 2 пловдивчанин надделя на финала над водача в схемата
Ерман Касанова (Аржентина) с 6:4, 2:6, 6:1 след
малко повече от два часа игра. Така той заслужи 19-а титла на сингъл
в кариерата си в турнирите на ITF и втора за
сезона след последния
си триумф също в Анталия през май. С победата
Кузманов си осигури 10
точки за световната ранглиста и 2160 долара.

Европейски пояс за Пенчев

Българският
състезател
по
киксбокс Димитър Пенчев завоюва Европейския пояс в категория до
66,800 кг в испанския град Памплона. Противник на нашия шампион бе
испанецът Андони Иглесиас, който е
бивш европейски шампион в по-леката категория 64,500 кг, и в момента атакува категорията на Пенчев до
66,800 кг. В ъгъла на нашия състезател като секундант бе неговият баща
Камен Пенчев, който е главен треньор
на СК "Скорпион", гр. Плевен, и бивш
световен шампион по кикбокс. Мачът
започна доста равностойно, като и

двамата
състезатели си
размениха по
няколко точни удара. Във
втория
и в четвъртия рунд Митко направи
нокдаун на противника си и обърна
мача в своя полза. До края на срещата той определяше темпото на двубоя
и не допусна никакви грешки.

За купата на ФИБА

„Сините“ набират скорост
Младежкият национален отбор на
България постигна отлична победа в
квалификациите на Евро 2021. Младите “лъвчета” разбиха с 3:0 Полша в петия си мач от надпреварата. Станислав
Иванов вкара два от головете, а един
добави Тонислав Йорданов. Нашите
момчета показаха отлична тактика и
се възползваха по най-добрия начин
от създадените положения пред вра-

тата на съперника. По този начин България се завърна в битката за едно от
първите две места в Група 5. В момента
играчите на Александър Димитров са
на трета позиция с актив от осем точки.
След загубата поляците отстъпиха лидерската позиция на Русия. Полша е с
десет точки, докато Сборная - 11. Следващият двубой на младежите е в края
на март 2020 срещу Естония в София.

Левски Лукойл спечели втори пореден мач в
груповата фаза от турнира. Лошият старт на
столичани вече е в миналото и те взеха реванш от Цмоки Минск за
загубата в първия мач
помежду им, триумфирайки със 75:64 в София.
Така те вече имат баланс
от 2 пбоеди и 2 загуби и
шансовете им за излиза-

Ивет Лалова атлет
на годината за пети път

Ивет Лалова-Колио бе избрана за Атлет на България за 2019
година в традиционната анкета
на списание “Атлетика“. 35-годишната спринтьорка спечели
това призвание за пети път с 309
точки пред Радослава Мавродиева 261 точки и Мирела Демирева – 245 точки. Лалова-Колио бе
избирана за атлет на България
през 2004, 2005, 2008 и 2012 година.
Ивет заслужи признанието за

номер едно в България за тази
година след един успешен летен сезон, в който покри нормативите на 100 м (11.08) и 200
м (22.45) за олимпийските игри
в Токио 2020, където ще участва
на най-големия световен спортен форум за пети път.
Подгласничката на Ивет е Радослава Мавродиева, която спечели балканската и европейската титли на гюле в зала и само
неприятна контузия й попречи
да продължи победния си ход
през лятото.
Атлет на България за 2016 и
2018 г. Мирела Демирева също
покри олимпийския норматив
на скок височина за Токио 2020,
спечели победи на европейското отборно първенство и балканския шампионат, а на световното в Доха бе във финала. Демирева се класира четири пъти
в тройката на турнири от „Диамантената лига“ през 2019 г.
В допитването на списание
“Атлетика“ – младият талант в
мятането на чук Валентин Андреев спечели приза за “Лю-

бимец на феновете“. Валентин
донесе златен медал на България на европейския олимпийски младежки фестивал и оглави световната ранглиста на чук
за юноши под 18 години.

Класиране
на 10-те най-изявени
атлети през годината:

Ивет Лалова-Колио (100 м и
200 м) – 309 точки
Радослава Мавродиева (гюле) – 261
Мирела Демирева (скок височина) – 245
Тихомир Иванов (скок височина) – 219
Валентин Андреев (чук) – 157
Александра Начева (скок дължина и троен скок) – 148
Габриела Петрова (скок дължина и троен скок) – 111
Георги Цонов (троен скок) – 80
Милица Мирчева (бягане на
дълги разстояния) – 49
Иво Балабанов (бягане на
средни и дълги разстояния)
– 35

не от групата са налице.
Гостите от Беларус
вкараха първите две
точки, но серия от 7-0
изстреля Левски Лукойл
напред, а след нея българите не позволиха на
съперника да си върне
лидерството до края на
частта. След 10 минути
баскетбол в столичната
зала “Универсиада” домакините водеха с 4 точки - 20:16. Нови седем
точки без отговор изведоха “сините” напред
с двуцифрена разлика
за първи път в двубоя
при 27:16, а до почивката Цмоки така и не успя
да свали разликата под
10 точки. На полувремето Левски Лукойл бе напред с 38:28
Серия от 10-4 върна шансовете на гостуващия тим след четири
минути игра в третата
четвърт и намали дистанцията между двата

отбора само до точка 40:39. Българите обаче
отговориха силно и завършиха частта стабилно, за да поведат отново с двуцифрен аванс
при 56:44 след 30 минути. В оставащите 10
минути баскетболистите на беларуския шампион на няколко пъти
сваляха изоставането
си, но нямаха сили за
обрат, а това означаваше втора поредна победа за българския тим
след 75:64.
Брендън Йънг и Куон Чийтъм с по 14 точки бяха най-резултатни
за победителите, като
Чийтъм впечатли и със
7 борби и 6 асистенции.
Венцислав Петков вкара
12 точки, а Йордан Минчев остана с 11 и 9 борби. Капитанът Асен Великов добави 9 точки, 4
асистенции и 4 отнети
топки.
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Растенията говорят

Р

астенията ползват
предупредителни
сигнали, за да информират побратимите си, че са нападнати
от вредители, сочат резултатите от изследване, цитирани от в. „Дейли мейл“.
Когато насекомо из-

гризва листо, цвете
или стъбло, незабавно
се отделя зловонен химикал като част от защитата на растението.
Учени установиха, че
тези летливи органични съставки също са отделяни, за да може други видове растения да

научат незабавно за
грозящата ги опасност.
Растенията имат различни аромати в зависимост от генотипа си.
Когато обаче са нападнати, всички аромати
се сливат в един. Така
той може да бъде разпознат от всички растения. Това бе окачествено от учени от Корнелския университет
като общ „език“, чрез
който комуникират помежду си.
„Растенията сякаш
ползват един и същ
език или едни и същи
предупредителни знаци, за да споделят информация помежду си

- заяви проф. Андре Кеслър от екипа. - Обменът на информация се
извършва, независимо каква е роднинската връзка между растенията. Летливите органични съставки от едно растение се улавят
от друго.“
Учените извършили експерименти с
растението енчец, известно също като канадска златна пръчка.
Растения в саксии били подредени в няколко кръга в естествения
им хабитат, като в средата на всеки кръг имало растение, нападнато от бръмбар листо-

яд. Саксиите позволили да се избегне възможността от комуникация посредством корените.
Проф. Кеслър освен
това констатирал, че
растенията споделяли
информация, ако поголяма общност рискува да бъде атакувана, но в спокойни
времена комуникирали единствено с други
представители на своя
вид. „Кодираме езика
си, ако искаме разговорът ни да бъде честен - поясни ученият. Точно това се случва с
растенията, но на химично ниво.“

Младото поколение Бързите мравки
е по-глупаво от родителите

В продължение на
десетилетия се наблюдаваше устойчив ръст
на коефициента на интелигентност на всяко следващо поколение. Например средните показатели на хората през 50-те години
са били значително пониски от тези на хората
през 80-те години. Явлението е познато като „Ефектът на Флин“
и е кръстено на новозеландския изследовател. През 90-те години
на двадесети век обаче
тенденцията се обърнала и новите поколения в развитите страни
започнали да „оглупяват“. Тенденцията била
открита за първи път от
учени в Норвегия, които изследвали резултатите от тестовете за интелигентност на постъпилите в армията между 1950 и 2002 г. Данните от ХХ век съвпадали с
„Ефекта на Флин”, но от
средата на 90-те настъ-

пила промяна и коефициентът на интелигентност започнал да спада. Според изследване
на феномена средният
коефициент на интели-

гентност при 14-годишните британци е спаднал с 2% от 1980 до 2008
г. Едно от радикалните
обяснения за причините е, че идващите в
Европа имигранти са
с по-нисък коефициент на интелигентност

и свалят общото ниво,
твърди ученът Ричард
Лин, известен с противоречивите си теории.
Изследването на данните от Брент Братсберг и Оле Рогеберг
не потвърдило „мигрантската теория“. Дори деца от едно и също семейство, при които има поне 10 години разлика, показвали
новата тенденция, като
по-малкото дете имало по-нисък коефициент на интелигентност.
Интелектът на младите
спадал с по два пункта
на всеки 10 години, като
имиграцията и генетиката не давали отражение. Учените заключават, че средата, в която
живее човек, е в най-голяма степен определяща за изграждането на
интелекта му, а в днешното общество има нещо, което пречи на децата да се развиват.
Все още обаче не е открито какво е то.

Сребристите мравки
от Сахара спечелиха короната за най-бързите в
света, като скоростта им
може да достигне 0,855
метра в секунда, установи германско изследване, цитирано от Франс
прес. Харалд Волф и Сара Пфефер от университета в Улм успели да
заснемат на видео невероятните атлетически способности
на тези насекоми.
Те постигали скорост, равна на 108
пъти от телесната
им дължина, измината за 1 секунда.
Официалното наименование на вида е Cataglyphis
bombycinas. Той
беше познат на
учените и със способността му да
броди из дюните в търсене на храна при температури от 60 градуса по Целзий. Немските
учени изследвали мравките в тяхно местообитание в пустинята в Тунис. Било установено, че
тези спринтьорки са по-

бързи, когато температурите са по-високи. Докато на студено и в лабораторни условия техните постижения се понижават до 0,057 метра
в секунда. Цялата техника на атлетичните мравки се криела в крачетата
им. Те се оказали изключително пъргави и можели да осъществят до
47 стъпки в секунда. При

необходимост мравките
преминавали в галоп,
когато за известно време и шестте им крачета
се озовавали във въздуха, като се изтласквали
от земята само за 7 милисекунди. И всичко това при идеален синхрон.

Черните камъни от Ика 74-годишна индийка
роди близначки
Първите данни за находката
от камъни, която изуми
света, датира още
от
XVI
век. Става
въпрос за черни камъни, на които са изобразени странни животни и предмети. Истинска известност тези странни камъни получават благодарение на доктор Хавиер Кабрера (19242001 г). Той ги колекционирал и изучавал в
продължение на 40 години и успял да събере повече от 11 хиляди от тях.
Учените останали поразени от рисунките
— върху древните камъни имало изображения на летателни апарати, индианец, който
гледа през телескоп, хирургически инструменти, календар, дори динозаври.
И до днес въпросите, свързани с интересната находка, са много повече от отговорите.

74-годишна индийка стана майка
на близначки, съобщават световните медии. Ерамати Мангаяма роди две напълно
здрави момиченца след изкуствено оплождане и по този
начин стана
най-възрастната жена в
света, успяла да износи
здрави бебета.
До този момент рекордът се
държеше от друга индийка - Омкари Панвар,
родила на 70-годишна възраст през
2008 г.
От болницата, където са се родили близначките, съобщиха, че раж-

дането е станало с цезарово сечение. За кратко майката е била настанена в интензивното отделение, за да излезе от преживения стрес, но
в момента и
тя, и новородените
са в добро
състояние.
Мангаяма
и 80-годишният й съпруг
сключили брак
на 22 март 1962 г.
и през последните
57 години правили безуспешни опити да имат дете. Благодарение на изкуственото оплождане жената забременяла през януари
тази година.
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Знаете ли,
че...

 По време на грипната епидемия през
1918-1919 година са
починали над 20 милиона души в САЩ и
Европа.
 725. Средно по
толкова метра коса
расте на човек по време на живота му.
 При русите мъже
брадата расте по-бързо, отколкото при чернокосите.
 Човешката ДНК
съдържа около 80 000
гени.
 Счита се, че мъжете са джуджета при
ръст под 130 см, а при
жените - под 120 см.
 По време на живота човек свива палеца
си средно около 25 милиона пъти.
 Размерът на човешкото сърце е приблизително с големината на юмрук. Теглото
на сърцето на възрастен човек е 220-260 г.
 За един ден човешкият мозък генерира повече електрически импулси от всички
телефони в света, взети заедно.
 Общото тегло на
всички бактерии, които живеят в човешкото тяло, е 2 килограма.
 В човешкия мозък
за една секунда протичат 100 000 химически
реакции.
 В момента на раждането му в мозъка на
човек вече съществуват 14 милиарда клетки, които не се увеличават с течение на годините, а намаляват.
След 25-ата година мозъкът намалява със 100
хиляди клетки на ден.
За прочитането на една страница от книга
си отиват безвъзвратно 70 клетки.
 Тънките черва в
човека са с дължина
около 2.5 метра. След
неговата смърт, когато мускулните стени на
червата се разпускат,
те достигат до 6 метра.
 Всеки човек има
около 2 милиона потни
жлези. Човек на средна
възраст губи 540 калории на литър пот. При
мъжете потта е 40%
повече, отколкото при
жените.
 Възрастен човек
вдишва по около 23 000
пъти на ден. Издишва
също толкова.
 Човешкото око
може да различи
10 000 000 цвята.
 В устата на човек
се съдържат около
40 000 бактерии.
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Най-гледаните

ПЕТЪК, 22 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм

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

тв програми

25

Събота, 23 ноември
07.00 “Изкуството е вечно” документален филм
07.30 “Холивудски знаменитости”
07.55 “Миа и аз” - детски сериал
08.30 “Преселение” - документален филм (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 “Шевица” - фолклорно
предаване (п)
10.30 “Библейските загадки” документален филм (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
14.05 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”: Сардиния /ІІ част/
15.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.10 Киносалон БСТВ: “Великата красота” (2013 г.),
Италия/Франция
18.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Те се
сражаваха за родината”
(1975 г.), СССР
22.20 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
23.20 Новини (п)
23.50 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова (п)
00.50 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (п)
01.50 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.50 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова (п)

03.50 “За историята - свободно”
с водещ Александър Сивилов (п)
05.00 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
06.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
Неделя, 24 ноември
07.00 “Художник на послания” документален филм
07.30 “Холивудстки знаменитости”
07.55 “Миа и аз” - детски сериал
08.30 “Скандалите на Древния
Египет” - документален
филм
09.15 ТВ пазар
09.30 “Професия Турист”: Сардиния /ІІ част/ (п)
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Златоустият Йоан Екзарх” - документален
филм
14.00 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.20 Киносалон БСТВ: “Те се
сражаваха за родината”
(1975 г.), СССР
17.45 “Преселение” - документален филм
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Диамантената ръка” (1969 г.),
СССР
21.35 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)

22.35 Новини (п)
23.05 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
00.05 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
01.05 “За историята - свободно”
с водещ Александър Сивилов (п)
02.00 “Червен картон” с водещ
Кирил Веселински (п)
03.00 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова (п)
04.00 “ Цветен следобед” (п)
05.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова (п)
06.00 “Лява политика” с Александър Симов (п)
Понеделник, 25 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция”- сериал, 37 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 38 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Диамантената ръка” (1969 г.),
СССР
18.05 „Холивудски знаменитости”
18.30 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Малки
драми” (2014 г.), САЩ

22.10 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
23.10 Новини (п)
23.40 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.35 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
03.30 „Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)
Вторник, 26 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 38 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 39 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Малки
драми” (2014 г.), САЩ
18.05 „Холивудски знаменитости”
18.30 „Лява политика” с Александър Симов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Валенса: Човек на надеждата”
(2013 г.), Полша
22.30 „Лява политика” с Александър Симов (п)

23.30 Новини (п)
00.00 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
03.30 „За историята - свободно”
с водещ Александър Сивилов (п)
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)
Сряда, 27 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 39 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 40 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Валенса: Човек на надеждата”
(2013 г.), Полша
18.30 „За историята - свободно”
с Александър Сивилов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „На бой
отиват само старците”
(1974 г.), СССР
22.00 „За историята - свободно”
с Александър Сивилов (п)
23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.30 „Лява политика” с водещ

Александър Симов (п)
03.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)
Четвъртък, 28 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 40 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „За историята - свободно”
с Александър Сивилов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 41 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.35 Киносалон БСТВ: „На бой
отиват само старците”
(1974 г.), СССР
18.05 „Холивудски знаменитости”
18.30 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Парижки лудории” (2014 г.),
Франция
22.05 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова (п)
23.05 Новини (п)
23.35 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.35 „Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
02.30 „За историята - свободно”
с Александър Сивилов (п)
03.30 „Червен картон”
04.30 „Следобед с БСТВ”

02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм

04.45 „Наполеон” – семеен
филм /п/

СЪБОТА, 23 ноември
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Наполеон” – семеен
филм
14.30 „Ани” – с уч. на Камерън
Диас, Джейми Фокс,
Кувенджани Уолис, Роуз
Бърн, Боби Канавали и
др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „Розовата пантера” – с
уч. на Стив Мартин,
Кевин Клайн, Жан Рено,
Емили Мортимър, Бионсе Ноулс и др.
00.00 „Операция “Валкирия”
– с уч. на Том Круз, Бил
Най, Карис ван Хоутен,
Томас Кречман, Терънс
Стамп, Еди Изард и др.
02.20 „Ани” – с уч. на Камерън
Диас, Джейми Фокс,
Кувенджани Уолис, Роуз
Бърн, Боби Канавали и
др. /п/

НЕДЕЛЯ, 24 ноември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Една заскрежена любов” (премиера) – с уч.
на Тейлър Кол, Джак
Търнър, Рукия Бернард,
Дюшейн Уилямс и др.
14.15 „Снежна сватба” (премиера) – с уч. на Катрина
Лоу, Патриша Ричардсън,
Робърт Къртис Браун,
Том Ленк, Джордан Белфи и др.
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Тор: Рагнарок” (премиера) – с уч. на Крис Хемсуърт, Том Хидълстън,
Кейт Бланшет, Идрис
Елба, Джеф Голдблум,
Марк Ръфало, Бенедикт
Къмбърбач, Антъни
Хопкинс, Карл Ърбан,
Теса Томпсън и др.
22.40 „Закрилникът”– с уч. на
Дензъл Уошингтън, Мартон Чокаш, Клоуи Грейс
Морец, Дейвид Харбър и
др.

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.50 „Една заскрежена любов” – с уч. на Тейлър
Кол, Джак Търнър, Рукия
Бернард, Дюшейн Уилямс и др. /п/
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4 /п/

СЪБОТА, 23 ноември
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Скелетът на демокрацията” 3 част – док.филм на
Канал 3
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
– здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина
Анева”
10:45 Телемаркет
11:00 „Спорт в обектива”
11:30 „Резултатът”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Денят на живо - /п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Скелетът на демокрацията” 3 част
17:00 “Офанзива с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина
Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/

НЕДЕЛЯ, 24 ноември
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Скелетът на демокрацията” 4 част – док.филм на
Канал 3
08:00 „Пулс” – здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:00 „Холивуд” - /п/
09:30 „Резултатът”
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов- /п/
11:45 Телемаркет
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес”
-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Денят на живо - /п/
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Скелетът на демокрацията” 4 част – док.филм на
Канал 3
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина
Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/

БСТВ - Българска свободна телевизия
Петък, 22 ноември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 36 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 37 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: “Възмездие” (2015
г.),
Испания
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “Великата красота” (2013 г.),
Италия/Франция
22.50 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
23.50 Новини (п)
00.20 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова (п)
03.20 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар
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ПОНЕДЕЛНИК, 25 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване
на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 4
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –

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

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

ЧЕТВЪРТЪК, 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, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки“ (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Кошмари в кухнята” –
риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм

ПОНЕДЕЛНИК, 25 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю с Наделина
Анева”
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

ВТОРНИК, 26 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю с Наделина
Анева”
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

СРЯДА, 27 ноември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ1
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

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

2

26
петък, 22 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 22 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 23 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба
Кулезич

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:30
09:00
09:55
11:00
11:45
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:30
18:40
20:00
20:30
22:00
22:50
00:35
02:05

Петък, 22 ноември
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Инга Оболдина, Виктория
Исакова, Владимир Ильин в
фильме «Жги!» (12+)
Дмитрий Харатьян, Алексей
Баталов в фильме «Скорость»
(12+)
Арчил Гомиашвили, Сергей
Филиппов, Михаил Пуговкин,
Нина Гребешкова, Наталья
Крачковская в фильме Леонида Гайдая «Двенадцать
стульев» (12+)
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Най-гледаните

Български

тв програми

повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 23 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
на живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване пов-

торение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 24 ноември
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 Класическа музика
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

понеделник, 25 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 26 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 „Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

12:00 Ключът към успеха
12:30 Светът и всичко в него
- избрано със Симеон
Идакиев
13:00 Времена и нрави - избрано
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм -11еп.
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
04:30 България, която съградихме - Документален

филм - 11еп.
05:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
06:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

но
04:30 Шпионката на Коко Скрита камера
05:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
06:59 Делници - с Николай
Колев

05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

Неделя, 24 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
10:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм - 12еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - избрано
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - избра-

05:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
Събота, 23 ноември
08:00 «Умницы и умники» (12+)
08:40 «Слово пастыря» (0+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:10 Премьера. «Открытие Китая»
с Евгением Колесовым (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:10 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+)
12:10 Ирина Купченко, Александр
Збруев в фильме «Одинокая
женщина желает познакомиться» (0+)
13:50 «Александр Збруев. Три истории любви» (12+)
14:55 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алёна Бабенко, Владимир Меньшов, Алексей
Кравченко в фильме «Каникулы строгого режима» (12+)
17:00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2019 (16+)
20:00 «Время»
20:25 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2019 (16+)

Понеделник, 25 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 България на живо - с Иво
Божков
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков

21:55 Гарик Харламов, Кристина
Асмус, Андрей Федорцов,
Екатерина Васильева в фильме «Лёгок на помине» (12+)
23:20 Наталия Медведева, Сергей
Шнуров, Евгений Сморигин,
Андрей Федорцов, Анна Уколова в комедии «Приличные
люди» (16+)
00:55 Премьера. Александра
Бортич, Евгений Цыганов,
Александр Робак, Вячеслав
Разбегаев, Владимир Яглыч в
фильме «Проводник» (18+)
02:25 Александр Песков, Владимир
Гостюхин в фильме «Америкэн бой» (16+)
04:45 Александр Демьяненко в
фильме «Государственный
преступник» (0+)
05:00 Новости
05:10 «Государственный преступник». Продолжение (0+)
06:25
07:05
07:35
08:30

Неделя, 24 ноември
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)

Вторник, 26 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Времена и нрави - избрано
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
21:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
22:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
04:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
05:30 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
10:10 «Видели видео?» (6+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 К дню рождения Александра
Маслякова (16+)
16:25 Большая премьера. «Рюриковичи» (16+)
18:20 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
20:00 «Время»
21:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
22:45 Премьера. Мария Мельникова, Андрей Удалов в фильме
«Спасти Ленинград» (18+)
00:25 Нонна Мордюкова, Светлана
Крючкова, Юрий Богатырёв
в фильме Никиты Михалкова
«Родня» (12+)
02:05 Виктория Фёдорова в фильме «О любви» (12+)
03:20 «Про любовь» (16+)
04:05 «Наедине со всеми» (16+)

сряда, 27 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 „Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 28 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30- „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 „Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Сряда, 27 ноември

Четвъртък, 28 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
06:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:59 Делници - с Николай
Колев

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

Телеканал Россия (RTR)
05:00
09:00
10:00
10:45
11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
22:25
23:55
00:35
02:20
03:55

Петък, 22 ноември
Утро России
О самом главном
Вести
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Юморина
Изморозь. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Любовник. Х/ф
45 секунд. Х/ф
Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Събота, 23 ноември
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Пешком... Москва - Варшавское
шоссе
11:10 Пятеро на одного
05:00
08:20
08:40
09:20
10:00
10:40

20.XI. - 26.XI.2019 г.

11:55
13:50
17:05
19:00
20:00
23:50
00:45
02:20
05:20

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

Аншлаг и Компания
Разлучница. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Начнем все сначала. Х/ф
Романтика романса
Не могу сказать „прощай”. Х/ф
Капля света. Х/ф
Пешком... Москва - Варшавское
шоссе
Неделя, 24 ноември
Мой чужой ребенок. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
„Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт
Нарисованное счастье. Х/ф
Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
„Синяя Птица”
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Цареубийство. Следствие длиною в
век
Ожерелье. Х/ф

20.XI. - 26.XI.2019 г.
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Забавни

Български
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минути

Сканди с предварително поставени букви

РЕЧНИК: Ер, Ма, Об, Ро, Иба, Ина, Орт, Акаба, Араба, Нонан.

КРЪСТОСЛОВИЦА ЗА СЪСТАВЯНЕ

Судоку

Съставете кръстословицата като използвате дадените по-долу думи:

3 буквени: Ака, Ати, Бик, Вар, Док, Ита, Кал, Лир, Пот, Сал, Сор, Тик, Хан, Яма. 4 буквени: Адам,
Апел, Атом, Едил, Идол, Мира, Рада, Рона, Ниас, Озон. 5 буквени: Адоба, Алиса, Амати, Атака, Атила, Борис, Варан, Дедал, Декан, Догма, Галия, Итака, Канон, Касис, Колби, Кител, Мидас, Никел, Патос, Расин, Сабир, Синап, Табор, Талин, Талих, Терор. 6 буквени: Адонис, Бамако, Истина, Пагода, Исидор, Отолит. 7 буквени: Адипоза, Анабаси, Иравади, Карбиди, Минерал. 11 буквена: Бикарбонати.

Отговори от бр. 46
от стр. 27
КРЪСТОСЛОВИЦА – ПЪЗЕЛ
ВОДОРАВНО: Елада, Абанос,Сонет, Мезе, Отело Оварит,
Лес, Дона, Омоним, Тенор, Тире, Абат, Тара, Езоп, Габор, Лариса, Аран, Мур, Текила, Арама, Елек, Силоз, Раница, Итака.
ОТВЕСНО: Ехолот, Гатер, Темида, Ела, Асесор, Бакен,
Дол, Нето, Ики, Аноди, Арал, Омар, Раса, Атон, Бала, Вата, Анали, Ама, Етер, Рот, Нерон, Зимаза, Ози, Опосум, Сетер, Парана.

СРИЧКОСЛОВИЦА
ВОДОРАВНО: 1.Родопи 3.Сенека 5.Макара 7.Мода 9.Каки 10.Копакабана 11.Ката 12.Дака 14.Карате 16.Навара 17.Савана.
ОТВЕСНО: 1.Ропотамо 2.Пижама 3.Секира 4.Кавасаки 6.Карикатура 8.Дакота
9.Канада 11.Карабина 13.Каватина 14.Камара 15.Тераса.

Васил георгиев

от стр. 38

ВОДОРАВНО: „Непоносима жестокост”. Цинаразин. Кредитор. Теракота. Ариана. „Оро”. Лото. Атари. Ма. Акин. Луга. Али баба. Тор. Но. Ари. „Ата”. Данон. Тавани. Анаров. Амина. Колело. „Ирен”. Анет.
Симид. Тава. МАН. Не. Нонан. Мина. Мека. Кан. Лик.
Тока. Чело. Лок. Тенор. Пика. Тико. Нар. Расо. Амарин. Платани. Асана. Екове. „Да”. Ом. Сан. Раритет.
Риа. Ава. Лима. „Алиби”. „Еврика”. Матине. ИРА. Ето.
Ра. Нал. КАТ. Нула. Танев. Тирани. Опали. Канара. НИН.
Пано. Антон. Тол.
ОТВЕСНО: „Нецелунати момичета”. Аланин. Пирогов. Манекен. Санитари. Соната. Акинак. Лотос. „Милан”. Нако. Анод. Набори. Аран. Хоро. Арил. Кана.
Екип. Ситали. Омара. Лизати. АЛ. Илитон. Ми. Абано.
Аретир. По. Канарата. Икебана. Рибари. Еноти. Ула.
Леки. Ор. Елин. Срам. Две. Оперета. „Стената”. Иво.
Ко. Ода. Она. Радар. Тан. Ски. Аромат. ТА. Иран. Оток.
Нина Николина. „Аканат”. Асорин. Невена Коканова.
Еро. Трон. Рата. Ана Карима. Авал.

2
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Съобщение

88-ото журналистическо дружество ще проведе редовното си месечно събрание на 28
ноември (четвъртък) от 10,30 ч. в салона
на СБЖ на ул. „Граф Игнатиев” 4.
Ще се срещнем и разговаряме с главния редактор на в. „Нова зора” Минчо Минчев. Колегата Христо Цеков ще представи най-новата си
книга „В диалог с „лудия” Савич”.
На събранието ще изберем и делегати за отчетно-изборната конференция на СБЖ, която
ще се проведе през март 2020 г.
Желателно е присъствието на всички членове на дружеството, които нямат здравословни
проблеми. Очакваме ви!
От ръководството

малки обяви
0877/773245 - продава нови масажиращи чорапи, които премахват
отоци и болки - на ниска
цена
02/8659362 - литературни теми за 7-11 клас,
набрани на компютър.
Доставка и в провинцията
0877/773245 - продава барелефен скулптурен
портрет на Исус Христос
и неговите ученици - на
ниска цена
0897/354828 - купува:
електрожен „Кракра“, тип
кофа, може и да е дефектен или изгорял, може да
купя и дефектен, но да е с
кабели заводски; ролков
магнетофон Mojka или
„Грундик“
0877/883245 - продава нов запазен неупотребяван слухов апарат на
ниска цена
0876/603884 - продава цистерна неръждаема,
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Обяви

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

9 куб. м. Цена 3200 лв.
0898/725386,
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0888/725386 - купува
ръчна помпа за миене на
предно стъкло на москвич 408 УАЗ, стар модел
Волга
0877/882177 - продава бродирани възглавници, ковьори, две хладни
оръжия, поялник с много припой и резервен нагревател, полилеи, нощни
лампи, аплици, проводници, кабели с различни
сечения и дължини
0885/083606,
02/9277167 - домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава
триоперационна дърводелска машина, фреза, за
„Мерцедес“ купе 114-115,
бял ретро волан, стъкло

Скръбна вест
Цено Благоев

1933-2019
на 86 години
Не съм писател,
нито пък поет.
Аз съм един обикновен човек.
Надявам се, че живях честно
и почтено
на тази земя и на този
свят!
Престана да тупти сърцето
на човека, отдал всичко в името на светлия идеал
за възхода на родината. Със своите неповторими кратки разкази, но с богатия стил на разказвач показа своя талант. Десетки ученици възпита като достойни синове на родината. Участието
в театрална и хорова дейност като музикант украсиха неговия светъл образ. Гордей се, родино,
че Цено е твой възпитаник и достоен будител.
Поклон пред светлия му образ!
От Стефан Христов - последния приятел,
с когото се раздели и замина в отвъдното

Български

Съобщения

ТАРИФА

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

имоти

0897/735544 - продава
1350 кв. м дворно място,
с ток, вода - центъра на с.
Три водици, обл. Пловдив.
Цена по споразумение
0876466328 - купувам
гараж надземен, без значение на квартала, в София и кварталите
0878/768442 - спешно
продавам стара къща в с.
Агатово, годна за живеене, с ток, вода, гараж, асми, геран - 4000 лв.
0896379999 - продава
узаконен вилен имот от
1,2 дка и вила 45 кв. м в с.
Герман, район Панчарево,
местността Терасите. Ток,

вода. Цена 75 000 евро.
0898/225564 - давам
под наем обзаведен тристаен апартамент в Пловдив, ж.к. „Тракия“
0885/728834 - продавам къща и земеделска земя в с. Приселци, на 10 км
от Варна. Много изгодно!
0888/803836 - продавам 10 дка земя край главен път Хасково - Маказа
0894/646586 - продавам двустаен монолитен
апартамент на четвъртия етаж в перлата на Родопите - Баните, Смолянско, или заменям за хубава селска къща с баня и
тоалетна
0988/845735 - търся
жилище в София или околностите

Възпоминание
На 8.11.2019 г.
се навършиха
5 години
от смъртта на

Славка Георгиева
Плачкова

1926-2014 г.
Колко много от нас си отиде
с теб! Колко много от теб остана в нас!
Спи спокойно вечния си сън!
От семейството

времето
биопрогноза
От сряда се очаква времето да се влоши, макар че
Все повече зачестяват вирусните инфекции на
сезонът предполага точно такова състояние на кли- горните дихателни пътища. С профилактична
мата в нашите географски ширини през късната есен. цел, а и при настъпила вече инфекция е препоръчиЩе бъде ветровито и дъждовно, но от време на време телно използването на прополисови капки за нос.
облачността ще се разкъсва и ще просветва слънце. За целта към 5 милилитра от тях се прибавят 5
Температурите ще бъдат от 8 до 12 градуса. В чет- милилитра сребърна вода и от така приготвевъртък вятърът ще отслабне, преваляванията ще ния разтвор няколко пъти дневно в ноздрите се
спрат, а температурите ще бъдат в интервала от 6 накапват по няколко капки. В дните с повишена
до 12 градуса. В петък, събота и неделя ще е облачно с слънчева активност е възможно да зачестят оппревалявания и малко по-ниски стойности на градуси- лакванията от главоболие и световъртеж при хоте – 6-10. В понеделник ще бъде облачно и ветровито ра с мениероподобен синдром, което налага избягс температури от 8 до 10 градуса. Във вторник сила- ването от тяхна страна на евентуални по-голета на вятъра ще намалее, но облачността ще оста- ми физически и психо-емоционални натоварвания.
не съществена, а температурите ще достигат стойД-р Иван СТОЯНОВ
ност 6-10 градуса.
Магнитни бури - 25, 26.XI.

20.XI. - 26.XI.2019 г.

Ден на
християнското
семейство

21 ноември
На този ден православната църква чества празника
Въведение Богородично. Това е Денят
на християнското
семейство. Празникът напомня на родителите и учителите, че трябва да
възпитават децата в благочестие и
вяра, в послушание
към родителите си
и чистота на нравите.
Традициите казват още, че след църква семейството се събира около масата на чаша
вино, топла питка и вкусна гозба. Така се чества здравата връзка помежду всички, а масата се оставя неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да хапне и благослови дома. Според православната традиция на
този ден в храма от своите родители е въведена 3-годишната Мария - бъдещата Божия майка. Затова се счита, че на този ден
цялото семейство трябва да влезе на това
свято място и да отдаде почит на всички
християнски добродетели.

Възпоминание
На 24.11.2019
се навършват
10 години
без

Никола Митев Христов

Да си спомним с обич и
признателност за добрия
и отзивчив човек, останал
завинаги в най-свидните ни
спомени!
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

Възпоминание
На 17 ноември 2019 г.
се навършиха
ШЕСТ МЕСЕЦА
от смъртта на
нашия баща, обичан дядо и приятел
полковник о. з.

Христан Игнатов
Михайлов

Роден на 29.4.1926 г. в
с. Петокладенци, Плевенско, живял в София. Винаги ще те помним с твоята доброта и всеотдайност. С уважение и признателност се прекланяме пред паметта и делото му!
От семейството и приятели

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

20.XI. - 26.XI.2019 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАр

20 ноЕмври, 24 лУнЕн ДЕн,
намалЯваща лУна,
лУна в ДЕва
В началото трябва да проявите достатъчно разум, за да
избегнете трудностите, както и
настойчивост, за да се движите напред.
21 ноЕмври, 25 лУнЕн ДЕн,
намалЯваща лУна,
лУна в ДЕва
Ще бъдете в центъра на събитията, ще ви се случат найразлични приключения, които
ща завършат благополучно. Ще
бъде равно и спокойно време,
което може да посветите на сериозни занимания.
22 ноЕмври, 26 лУнЕн ДЕн,
намалЯваща лУна,
лУна във вЕЗни
Най-лошото е, че трудностите ще възникнат непредвидено и просто не успявате да
съобразите как да реагирате.
Периодът ще бъде помрачен от
сериозни разногласия с любимия, които бързо ще отшумят.
23 ноЕмври, 27 лУнЕн ДЕн,
намалЯваща лУна,
лУна във вЕЗни
По средата й са възможни
недоразумения, дребни неприятности в работата, както и посериозни конфликти. Краят на
седмицата ще е благоприятен
и за семейните отношения, и
за вашето здраве.
24 ноЕмври, 28 лУнЕн ДЕн,
намалЯваща лУна,
лУна в скорпион
Ще възникнат трудности
в личните взаимоотношения,
които ще се усложнят. Денят
предвещава много интересни
възможности. Сложните въпроси ще бъдат благополучно решени за всеобщо удоволствие.
25 ноЕмври, 29 лУнЕн ДЕн,
намалЯваща лУна,
лУна в скорпион
От гледна точка на личния
живот времето ще е благоприятно: инициативата и изобретателността ще ви помогнат да
постигнете онова, към което се
стремите.
26 ноЕмври, 30/1 лУнЕн
ДЕн, новолУниЕ,
лУна в сТрЕлЕЦ
Ще се наложи малко да се
притесните, тъй като няма да
можете да се справите с някои
неща. Потърсете помощ и съдействие при близките си хора, сред колегите и семейството. Нещата ще се уталожат, ще
придобиете енергия и спокойствие от свършената работа.

З

одия Стрелец е една от най-интересните в зодиака. Родените под този знак винаги успяват
да привлекат вниманието към себе си. Те са
добри оратори, действат решително, но понякога могат да бъдат
и много нарцистични.
Родените под знака на
зодия Стрелец са оптимисти за бъдещето и
за това, което ги очаква. Те не се съсредоточават върху нещастията, а върху усилията,
които трябва да положат, за да осъществят
целите си. Стрелецът
е искрен и честен. Тази
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЗаПОЗнайте се

На 21 ноември

АНгЕЛ ИВАНОВ АНгЕЛОВ

7800 гр. попово, л. к.
175465540, до поискване - 80 г./170 см/ 70 кг, не
пие и не пуши, вярващ,
желае запознанство с жена, която не пуши. Връзка с писма
0882/553939 - интелигентна жена търси
пенсионерка, 70-72 г., за
приятелство. Да е без пороци, от Търновския регион
1233 софия, п. к. 43 вдовица, хубава, непълна, осигурена, търси 7576 г. господин. Може да
пишете само име и телефон. Аз ще ви потърся.

ще навърши 75 гоДини
Роден е в село Кацелово. Детските си години прекарва там, където получава основното си
образование, а средно в Образцов чифлик. След
отбиване на военната си служба среща бъдещата си съпруга Еленка. В младежките си години
работи като секретар в кметството на Кацелово. Ученолюбието го отвежда в Академията за
обществени науки и социално управление – София. След завършване на висшето си образование става областен инструктор към тогавашния
БЗНС. Вроденият му музикален талант е причина
с брат си д-р Иван Ангелов да допринесат много
за съхраняване на хърцойското фолклорно богатство, характерно за този район.
Да му е честит юбилеят! Поднасям му букет от
пожелания за здраве, щастие, обич и енергичен
дух, красота да съпътства живота му, да го
радват деца и внуци. Спокойни старини
и нека всеки негов миг бъде изпълнен с
весело настроение и приятни преживявания. Да си ми жив и здрав, бате Ачо!
стоил Димитров, с. кацелово, обл. русе

ЧЕСТИТ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТ СВАТБАТА
на 23.11.2019 г. на

ЦВЕТА И МИЛЧО ШАМЛИйСКИ

от с. Рибен, обл. Плевен, общ. Долна
Митрополия
Мили майко и татко, мили бабо и дядо,
честита златна сватба - празник на вашата
дългогодишна любов, зад която сте оставили поколения, с които да се гордеете!
Бъдете здрави и се крепете
един друг в годините, в които
може да гледате и да се радвате на всичко, което сте създали и
изградили с обич! Бъдете щастливи, обичайте се все така всеотдайно, колкото безгранично ви обичаме и ние!
с признателност, уважение и любов: синовете стоянчо и румен,
снахите веселка и мима и внуците Цветелинка, анито, вики и марк

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (20.XI.- 26.XI.2019 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.
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. 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
с прякото си обкръжение. Направете усилия, за да стабилизирате положението си в материалната сфера.
скорпион - Моментът
не е подходящ за пътуване, тъй като ще трябва
да се справите с редица отговорности. Здравето ви е стабилно – не го подкопавайте.

сТрЕлЕЦ - Не давайте обещания, с които
не възнамерявате да
се съобразите. Приятели или
членове на семейството ви
ще бъдат благодарни за 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 отблаго-

дарите.

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.

ПОКАНА

Вестник „Пенсионери“, литературните клубове
„Леся Украинка“, „Гео Милев“, „Ивел“ и читалище
„Светлина“ - Владая, ви канят на творческа среща - рецитал, която ще се състои на 23.11. от
11 ч. в салона на пенсионерския клуб „владайски зов“, намиращ се в центъра на селото, на
първия етаж на кметството.
Срещата ще започне с поднасяне на цветя пред
паметника на Леся Украинка и ще завърши с изпълнение на авторски творби от всички участници на тазгодишния литературен сборник „Листопад на спомените“ от националния фестивал в
морската ни столица Варна. (Става дума за авторите от София.)
За финал - другарски коктейл, организиран от
ръководството на пенсионерското дружество.
Телефон за справки: 0896/765605.
иван павлов, медийна комисия при сп-2004

Съобщение

на 28.11.2019 г., четвъртък, в клуба при подлеза на Централната жп гара "подуяне", от
11,30 ч. ще се проведе редовното месечно заседание на Столичния съвет на СП-2004 - обединени. Присъствието на лидерите на районни организации, самостоятелни дружества и клубове по
интереси е задължително!
За ръководството: иван павлов зам.-председател на сс на сп-2004 - обединени

Покана

Столичният клуб по "Родознание и краезнание" към БГФ "Родознание" и културният
землячески клуб "Петрохански светлини" ще
проведат на 21 ноември 2019 г. от 13,30 ч.,
четвъртък, в нЧ "славянска беседа" НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Тема: Актуални проблеми на генеалогията
Поканваме членовете на двата клуба и
граждани да вземат участие в научната конференция.
от ръководствата на двата клуба

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

26 ноември 2019,
17:06:49 ч. - новолуние.

За да смъкнете 1-2 кг,
трябва да започнете
диетата от този час и
да продължите на сокове и течности до същия
час на следващия ден.

ДЖЕСИКА

Çîäèÿ Ñòðåëåö - 21 ноември-22 декември

29

Мъж

Няма как да не го забележите, защото той е
Жена
природно чаровен. МъЖената Стрелец е из- жът Стрелец – един инвестна с това, че обича тересен персонаж, койпредизвикателствата и е то е човек от настояяростна. Като огнен знак щето. Неговата мисъл е
тя притежава много енер- ясна, логична, с подход
гия и страст, а и е много към всяка ситуация.
любопитна. За останалиУправляван от Юпите знаци тя може и да е тер, той демонстрира
трудна за разбиране, за- усет и е роден лидер.
щото не се задържа на ед- Жаден е за нови знания,
но място и има луди идеи. успехи, екстровертен е,
Като приятел обаче ви- което му помага много
наги е прекрасна. Когато в комуникацията с простава дума за любов, тя е тивоположния пол. Виспонтанна и страстна. Ако наги очарователен, мъуспееш да я опознаеш, ще жът Стрелец често се
искаш да виждаш още и радва на вниманието на
дамите.
още от нея.
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Диагноза по кожата: червени, бели ЯПОНСКА
и кафяви петна по лицето и по тялото МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
какво означават червените петна по лицето, тялото, на
гърдата или по краката, бели петна, кафяви петна и червени точки, бели точки по кожата със или без сърбеж и други
симптоми, четете в нашата подробна статия за диагностика на кожните заболявания!

БЕли пЕТна
Белите петна по кожата се
дължат на липса на меланин или
пък на по-малък брой кръвоносни съдове в дадения участък по
рождение или придобити, поради автоимунно заболяване – витилиго.
Причината може да бъде и
гъбична инфекция.
 Разноцветен
лишей
(Pityriasis versicolor) – причинява се от размножаване на дрождевата гъбичка Pityrosporum
orbiculare. Това е нормален обитател на кожата, като при определени обстоятелства като прекомерно изпотяване, свръхомазняване, определени климатични условия или високите температури през лятото може да
доведе до развитието на кожно
заболяване, познато като разноцветен лишей
Друга възможна причина е
екземата. Винаги когато бялото
петно нараства по размер или са
появяват и други петна по други
части на тялото, е необходимо да
се направи консултация с лекар.
Хиперпигментация – характеризира се със загуба на цвета
на кожата в определени участъци. Това се случва, когато меланоцити (пигментно произвеждащи клетки на кожата) са изчерпани, или когато аминокиселината
тирозин намалява. Това намалява и производството на меланин.
По този начин белите петна по
кожата се дължат на изчерпване на меланин в кожата.
Липса на хранителни веще-

ства – непълноценното хранене
може да доведе до появата на бели петна поради липсата на калций, витамин Д и витамин Е. Тези
петна са безобидни, но са ясен
сигнал, че трябва да промените
начина си на хранене.
ЧЕрвЕни пЕТна
(ЗаЧЕрвЯванЕ)
Червените петна по кожата са
важен диагностичен признак. Те
може да се дължат както на алергична реакция, така и на хранително отравяне или кожно заболяване.
В някои случаи причините за
тях са психически – проява на
нервност, притеснение, срам и
др. подобни, които предизвикват артериална хиперемия. Червени петна по лицето, запазващи
се дълго, често се дължат на сърдечно заболяване.
Понякога причината за такива петна е системна злоупотреба с алкохол.
При малки деца обикновено
се появяват червени петна по
цялото тяло при вирусни инфекциозни заболявания като шарка.
Много често алергична реакция е причина за поява на червени петна, предимно по гърдите, корема и бедрата, а по лицето
– като отоци по устните и очите.
Тези обриви могат да са и с подутини. Това е изключително опасно и животозастрашаващо състояние и медицинската намеса
трябва да е незабавна.
Различни видове лишеи причиняват петна с различни размери, по-червени в краищата и

белезникави в средата, понякога
с фина коричка.
Понякога болести, предавани
по полов път, предизвикват червени петна в областта на корема.
Псориазисът също се характеризира с дебели червени петна, покрити с бели или сребристи
люспи. Появяват се върху скалпа,
лактите, коленете и долната част
на гърба.
Розацеята е възпаление на лицето, което включва появата на зачервявания по носа, устата, бузите и скалпа, като причините могат
да са свързани с проблеми като
гастрит и колит, намалена секреция на жлъчния мехур и др.
При всички подобни случаи
най-добре е да се направи консултация с лекар.
каФЯви пЕТна
Различават се няколко типа кафяви петна.
Предизвикани от гъбички.
Те могат да засегнат цялото тяло през лятото, а през зимата избеляват.
 Вродени – бенки. За тях е
опасно слънчевото влияние, което може да предизвика развитието на кожен меланом и рак на
кожата. Затова е особено важно
те да бъдат периодично наблюдавани от лекар.
Ако забележите, че бенките по
тялото ви променят формата и големината си, незабавно се обърнете към лекар.
 Старчески петна – вид кожна пигментация, която се дължи
на високо количество в тялото на
свободни радикали и токсини. Те
не са релефни и имат правилни
очертания за разлика от раковите образувания, които са релефни
и с неправилни контури.
Тъмни пЕТна
Тъмни петна по лицето и тялото в повечето случаи се появяват
при временни нарушения на пигментацията на кожата, при смяната на сезоните, когато има промяна на силата и интензивността на
слънчевото облъчване.
В други случаи тъмните петна
по кожата се дължат на временни
нарушения на обмяната на веществата, при което се стига до недостиг на някои витамини и минерали.
Третата група причини се крият в заболяване на някои вътрешни органи и в тези случаи тъмните
петна са сигнал за сериозно лечение. Премахването на петната може да стане само при излекуване
на основната болест.

При магнитни бури преминете
към лека физическа работа

острите промени в магнитното поле разстройват мозъка. Те променят пропускливостта на клетъчните обвивки и така затрудняват
предаването на импулси между нервните клетки. веществата, които осигуряват импулсите
- невромедиаторите, не могат да преминават
през обвивката или нахлуват неконтролирано в невроните. Така предизвикват промени
в мозъка, а чрез тях - и болезнени състояния
в различни органи - сърце, стомах, стави. понижава се прагът на чувствителността на невроните. Затова и проявите в различните ор-

гани на тялото са най-изявени. ставите "въртят", сърцето "прескача", кръвното налягане
се повишава значително. или обратното - може рязко да падне.
срещу вредното влияние на магнитните бури
у чувствителните пациенти се прилага:
1. преминаване от интелектуална към лека
физическа работа на закрито.
2. Балнеотерапия с етерични масла.
3. при повишаване на кръвното налягане малки дози хипотонзивни препарати, а при рязко понижение - тонизиращи душове и масажи.

ПОМАгА ПРИ
ДИСКОПАТИИ

Установено е, че
повече от 90% от
страдащите от дискова болест могат успешно да се лекуват
консервативно. Над
100 вида специални омесващи и разтриващи техники на
специалния японски
масаж на проф. М.
Сайонджи освобождават безболезнено
ставните блокажи по
протежение на целия гръбначен стълб,
както и прищипаните нервни коренчета. Вече 25 години в
ЦЕнТър За масажи
“Био ЕнЕрго спЕкТър” тази безлекар-

тури, мускулния спазъм около гръбнака,
сковаността и болката. Нещо повече във въЗсТановиТЕлниЯ спа ЦЕнТър на фирмата се
прилагат и допълнителни хидромасажни
процедури с използването на лековити
соли от Мъртво море
и ароматерапевтични масла. Използваните арома- и олигопродукти имат допълнителен оздравяващ
ефект. Комплексната
терапия съкращава и
времето за възстановяване на организма,
като успоредно регу-

26 ГОДИНИ “бИО ЕНЕрГО СПЕКТър”
Център за
масажи

възстановителен
спа център

софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рпУ,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “хемус”),
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

ствена терапия помага на хора, страдащи
от гръбначни и тазови проблеми, болки в главата, раменете, врата и крайниците, някои заболявания на нервната
система и обмяната
на веществата. Мануалните масажи засилват кръвообращението не само в засегнатите участъци, а и в
цялото тяло, като подобряват мускулния
трофик и статиката
на гръбначния стълб.
Нещо повече - чрез
паралелното прилагане на аурикулотерапия, зонотерапия,
акупресура, подходяща физиотерапия и
оздравителна японска гимнастика се
лекуват последствията от възпалението и
травмираните струк-

лира естествения му
енергиен баланс.
Не бива да се забравя, че дископатията може да възникне изведнъж - при
рязка промяна на положението на горната част на тялото (завъртане, изправяне,
навеждане), при вдигане на тежести, след
прекарани травми и
злополуки, от наднормено тегло, статична неправилна
стойка на работа и
покой.
Дисковите болести
трябва да се лекуват навреме, предупреждават специалистите, тъй като всяко
едно забавяне може
да доведе до по-сериозни заболявания,
като дискови хернии
и частични парези на
долните крайници.
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Таблоидчето на Лекевски

Диалектика

Да внушиш, но какво, на детето си?
Да възпитаваш ли? Свърши!
Щом човек за човека, простете, е
или брато - или мърша.
Щом почтеният мъж, съвестливият,
дето... така де... за брата...,
е и смешен, и жалък сред дивите
звънки права на парата.
Щом във всичко са подлог подлогите,
дезодорирани тънко.
Щом се шири победната логика:
абе, гадняр е, та дрънка!...
Май че принципът стар на познанието
трябва така да допишем:
Битието определя съзнанието
като напълно излишно!
Виктор Самуилов
Анатолий Станкулов


Иванчо отива при учителката и пита:
- Госпожо, защо ми поставихте двойка - аз отговорих правилно на абсолютно всички въпроси. Ето чуйте...
Въпрос (В): В коя битка е загинал владетелят на Спарта Леонид?
Отговор (О): В последната в
живота му.
В: Къде е бил подписан пактът „Рибентроп-Молотов”?

О с т р оу м е ц
О: В долната част на страницата
В: Какво ще се случи, ако хвърлиш камък в езеро?
О: Камъкът ще се намокри.
В: Как може да се прекарат 8
дни без сън?
О: Без никакъв проблем - ние
спим нощем.
В: Ако в едната си ръка имаш
3 ябълки и 4 праскови, а в дру-

Немски хумор

 Който
работи
много, прави и много
грешки... Избягвайте
грешките!
Хубавото да си шизофреник е, че никога
не се чувстваш самотен.
Мъдростта ме преследва, но аз бягам по-

бързо.
Срещу любов от
пръв поглед помага само вторият.
Всички искат да се
върнат към природата,
но никой пеша.
Не всичко, което
има две бузи, е лице.

Епиграми
Интелектуални
мъки
Човекът се напъна
и измисли тъпана.
Служебно
дресиране
Вече мога да се похваля,
че бързо не се паля…
Диагноза
Много е изпит и бледен.
Кара месец меден…
Любопитен въпрос
Какво е „Илиадата”
на Омир по своята дължина

Не ме питайте как
таблоидът на депутата Васил К. Лекевски
попадна в ръцете ми!
Няма да ви кажа! Знам,
че не е много в добрия
тон да четеш неща,
които човек е записвал само за себе си, още
повече пък и да ги показваш на други, но направо ще се пръсна, ако
не споделя с някого поне малка част от това, дето открих в него.
Цитирам ви дословно
записаното. Нищо не
прибавям, нищо не коментирам – вие решавайте!
..................
„Уредих въпроса на
Башмисирков. Разбрахме се с К.Г. дванайсте тира маслини от Турция, дето
ще минат утре през
митницата в Капитан Андреево, да ги
минат като магданоз. Спестявам му
на Башмисирков наймалко триста хиляди
мито. Обещал е веднага да преведе по сметката на Анета двайсет
процента. Да видим
държи ли на думата си,
или ще е като онова копеле Попгеоргиев, дето ме изигра и пусна
само четирсе хиляди за

пред телефониадата
на всяка обикновена
жена!
Срещу
бюрокрацията
С топли питки,
пълни гарафи –
водим питки
с параграфи!
Пазарна
икономика
И сатириците ни са
лесни:
прописаха естрадни
песни.
Турхан РАСИЕВ

вагоните клинкерит на
Калотина.”
......................
„Лек за препиване. Взимаш една шепа див кестен и вариш
в горе-долу половин
литър бяло вино. Добавяш още, докато отварата е топла, супена лъжица текила,

ама да бъде оргинална, мексиканска, и пиеш. След десет минути
си кукуряк! Цеков вика, че най-велико за
трезва глава е шкембе
с много чесън. Айде сега ще цъфна на комисия размирисан като
файтонджия.
Башмисирков още

гата 3 праскови и 4 ябълки, какво имаш?
О: Много големи шепи.
В: Осем души построили една
стена за 4 часа. За колко време
ще я построят 4 души?
О: Няма нужда - осемте вече
са я построили.
В: Как да хвърлим яйце на бетонен под, без да го счупим?
О: Каквото и да правиш с едно яйце, няма как да потрошиш
бетонен под.

нищо не е превел. Поне Анета така казва.”
........................
„876 840! А стига, бе!
Тия гърци срам нямат.
Като си в криза, евтино ще продаваш бе, вилата, дето Гинчев я купи на Халкидики, хем
с два гаража повече,
за 600 000 я взе. Освен ако не лъже. Анета вика да провериме
за Коста Брава. Минчеви уредили къща до самия плаж само за 250
бона. Може, щото и испанците яко са го замустачили!
Башмисирков като
вдън земя потъна.”
........................
„Фиданов да го
духа, областните партийни ръководства в никакъв случай не
бива да се съгласяват застъпниците да не могат
да присъстват
на броенето. Няма сега да блъскаме грешни
пари на циганите, а да
не можем да контролираме гласуват ли, както
са обещали!
Анета три пъти днеска отваря сайта на
банката. Башмисирков
още нищо не е превел!”
.........................

„Пешо пита да ги
взима ли онези 143 декара край боклучището на Долни вир! Щото Бойко бил забранил заменките! Забранил! Може ли да си толкова наивен бе, Пешо!
Зимай и нататък аз отговарям! Такъв парцел
съм ти заплюл до Кранево, пръстите да си
оближеш!
Башмисирков ми бяга. Вчера ходих лично
очичките да му видя,
крият го, заминал бил
за Виена по бизнес!
Крие се мискининът,
ама ще ми падне!”
............................
„Минчо цял ден ми
звъни. Да му пратя още
500 стерлинги. Днешните деца никаква мярка нямат, изобщо халхабер си нямат как се
изкарват тия 500 стерлинги. Колеж - колеж,
Оксфорд - Оксфорд,
Субару – Субару, ама
сега, айде, всеки ден
не е Великден! Преди
две седмици му пратих
500! Знаех аз на неговите години какво е Субару, какво е Оксфорд!
Башмисирков направо изчезна!”
............................
„Башмисирков ????”
Чавдар Шинов

Слави БОРИСОВ

Изречения
 И съгласието може да се маскира зад привидна съпротива.
 И зачатъчното вдъхновение може да добие някакъв завършен вид.
 Човек се задоволява с малко, когато няма време за нищо повече.
 И най-безупречните намерения може да се изкривят, ако се окажат в лоша среда.
 Много често малките жестове носят голямо
удоволствие на тези, които ги правят.
Борис АНАНИЕВ
Ивайло ЦВЕТКОВ

Котешки пасианс
Котката заспи ли,
мишките танцуват
и със всички сили
избата щурмуват!
Ни от Бог се плашат,
нито от закона.
За тези апаши
не спира купона!
А щом се събуди
котката сънлива,
седи и се чуди
как всички се скриват!
Младен КОТИН
Страницата подготви Иван ВАСЕВ

