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Ставаме ли
по-богати
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В

на стр. 5

Проблеми в
пенсионната
система

на стр. 2

СРЯД А

На гости във Вършец

Силата ни е в любовта към живота

Зам.-кметът
Петър Стоянов

в очакване на тържеството

Íàðîäíàòà
ïåñåí å áëèçêà
íà ñúðöåòî ìè
Гостува
Гостува ни победителката
от
младата
детския „Пирин фолк” - Сандански
2018,
фолклорна
василиа Петрова
на стр. 8

на стр. 11

Старите
печки излизат
от употреба

на стр. 3

Размисли на главния редактор

Омерзение

на стр. 8

ПоЗиЦиЯ

Гавра

твърдящите, че няма нищо по-странно от присъствието на валери Симеонов във властта, се оказаха неправи.
още по-уникалното е, че го смени на поста секретарката
му. недай си боже да се случи нещо непредвидено с Бойко Борисов! и да дойде нейният ред да управлява държавата…
Свидетели сме на гавра с обществената чувствителност. неизвестната до онзи ден руса дама, преминала
през „топлофикация“ в „царското” време и наричаното
преди години „турско кафене“ земеделско министерство,
ще е формално заместничка на премиера, но зад гърба й
конците ще дърпа доскорошният й шеф. той го каза в прав
начестр.
4
текст, заканвайки се ехидно на зложелатели,
е твърде
рано да го отписват. Подобни шашми се случват само в
многострадалната ни родина. навсякъде другаде в европа
данъкоплатците биха излезли на улицата след подобна
подигравка. За потомците на Бай Ганьо обаче е по-важна
цената на бензина, отколкото на кой високопоставен чиновник плаща тлъста заплата и срещу какво.
мариана николова помоли журналистите да я оставят на мира поне седмица, да се ориентира в обстановката. Според професионалния й опит години няма да са й
достатъчни. Предлагаме й тихомълком да полива фикуса в просторния кабинет и предано да гледа Бойко в очите. така ще просъществува, докато Борисов реши, че не
може повече да търпи „патриотите“ да му ходят по главата, и ги натири или хвърли поредната си оставка…
„П“

Приятно е да се
разговаря с младеж, приемащ присърце проблемите
на пенсионерството. Такъв е 43-годишният
Петър
стоянов от града на
здравето вършец.
Той е единственият
заместник на кмета инж. иван лазаров, с когото заради неотложни ангажименти не успяхме да се срещнем.

Блъскат си главите анализатори, коментатори, социолози какви точно са причините за протестите и не смеят
да изговорят открито истината. Тя не е само в обидата на
майките на деца с увреждания, нито в цената на бензина и поскъпването на стоките от първа необходимост, а в
омерзението! В навика на управниците да казват нещата
по особен начин – бялото днес утре става черно. Примери купища. Най-свежите са свързани с освобождаването
на Валери Симеонов.
на стр. 4

Кампания 2019

абонирайте се
във всички пощенски
станции на страната

Цена За ЦЯла Година - 30 лв.
1 месец
3 лв.

2 месеца 3 месеца 6 месеца
5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

каТалоЖЕн №552

Äàé áîæе äà нè ñòèгàò ìëàäèòе! трудът
и хлябът
обединяват
хората

Павел и лалка Цветанови от Тетевен са найвъзрастната двойка на
Балканите. На 29 октомври дядо Павел навърши
97 години, съобщиха от
Община Тетевен.
Възрастните съпрузи са
пример за истинска обич,
уважение и разбирателство. Едно обикновено семейство, което съхранява
любовта си необикновено дълго време. Нито радостите, нито трудности са
успели да променят връзката помежду им. Напро-

тив – още повече са затвърдили дадените обеща-

ния от преди повече от половин век.
на стр. 2

„Който не е засадил дърво и не е построил къща,той не
е живял на тази земя” – гласи българска поговорка.
на стр. 29
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Äàé áîæе äà нè
Регистриране на нова партия ñòèгàò ìëàäèòе!
отГоварЯ адвокат кръСтан владимиров – СоФиЙСка адвокатСка колеГиЯ

Нашият читател кръстьо кънев от Пловдив задава кратък въпрос: „Моля да ме консултирате
как и с какви документи
се регистрира нова партия.” Отговорът обаче
не би могъл да е толкова
кратък.
Процедурата за регистриране на политически
партии е подробно очертана в ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
В сила от 1.4.2005 г.
Обн. ДВ, бр.28 от 1 април
2005г., изм. ДВ, бр. 102 от
20 Декември 2005 г., изм.
ДВ, бр. 17 от 24 февруари
2006 г., изм. ДВ, бр. 73 от
5 септември 2006 г., изм.
ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007
г., изм. ДВ, бр. 78 от 28 септември 2007 г., изм. ДВ, бр.
6 от 23 януари 2009 г., изм.
ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010
г., изм. ДВ. бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм. ДВ, бр.
9 от 28 януари 2011 г., изм.
ДВ, бр. 99 от 16 декември
2011 г., изм. ДВ, бр. 30 от
26 март 2013 г., изм. ДВ, бр.
68 от 2 август 2013 г., изм. и
доп. ДВ, бр. 71 от 13 август
2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.
19 от 5 март 2014 г., доп.
ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г.
Както се вижда, законът е изменян и допълван многократно, което ще рече, че материята, която урежда, е особено чувствителна за обществото. Също така още в
началото ще кажа, че тук в

рамките на тази консултация ще маркирам основното, което законът изисква, за да се регистрира
нова политическа партия.
Началото на учредяването на политическа партия започва по инициатива на най-малко 50 граждани с избирателни права съгласн о

гражданинът изразява
личната си воля за членство в политическата партия и декларира, че приема основните принципи
и цели на политическата
партия от учредителната
декларация и че не членува в друга политическа
партия.
В срок
д о

българското
законодателство. Те образуват така наречения
инициативен комитет.
Този комитет публикува
най-малко в един национален ежедневник учредителната декларация и
открива подписка за набиране на членове -учредители. Всеки гражданин
с избирателни права съгласно българското законодателство може да се
присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец,
утвърден от инициативния комитет, до провеждането на учредителното
събрание. С декларация

три
месеца
инициативният комитет
насрочва учредително
събрание и приема така
наречената учредителната декларация. Учредителното събрание на
политическата партия е
законно, ако на него присъстват най-малко 500
граждани с избирателни
права съгласно българското законодателство,
подписали декларацията.
То приема устав на политическата партия. За да
се регистрира вече в съда политическата партия,
е нужно учредителите и
инициативния комитет
да са събрали не по-малко от 2500 членове. Не могат да членуват в полити-

Ãърöия бави парите
на българите

Гърция бави пенсиите на българи, трудили се
в южната ни съседка. От Националния осигурителен институт са провели консултации на нашенци в Солун. Екипът, воден от Илиян Георгиев, директор на териториалното поделение на институцията в Благоевград, е разяснявал какви са годините за пенсиониране и условията, подробно
били обяснени и останалите права на българските граждани там.
Най-често срещаните проблеми са два. На първо място е забавянето на потвърждаването на информация за наличието и продължителността на
осигурителни периоди от гръцка страна. Вторият
проблем е спирането и невъзобновяването на изплащането на вече отпуснатите пенсии.

Корумпираíа
дърæава
Щом човек е получавал висока заплата,
трябва да получава и
по-голяма пенсия, и то
законно. Защо тогава
на мен като миньор
в Перник със заплата
9000 лв. и 11 300 лв. не
ми се даде нормална
пенсия, а тя стана 720
лв. и после я направиха 630 лв. Що за нормален закон е всичко това, когато Иван
Костов каза пред це-

лия митинг в Перник,
че миньорът ще получава пенсия като първа категория 2500 лв.
Що за логика е всичко
това от страна на правителството и на НОИ?
Корумпирана държава
– несъвестно управление – беден народ.
Виновни няма, а
престъпления – безброй?!
Димитър ПЕнЕв,
варна

О

ческа партия наборните и
кадровите военнослужещи, служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред,
следователите, прокурорите, съдиите, служителите в дипломатическата
служба, както и други лица, за които със специален
закон е забранено членство в политическа партия. Освен тези изисквания на закона има и редица подробности, за които
ще препратя на интересуващите към него.
Накрая искам да споделя с читателите и г-н Кънев, че съдебната регистрация на партия вече е
значително по-трудна. Това е така, защото в съдебната процедура се проверява точно дали учредителите са спазили изискванията на закона и дали
учредената политическа
партия не застрашава основите на политическата
система, демократичните
принципи, сигурността и
Конституцията на страната. Мисля, че за такова
крупно и отговорно начинание, каквото е една политическа партия, следва
да се наемат от учредителите опитни адвокати, които да прецизират документите по учредяването,
да ги оформят правилно
и проведат регистрацията
на партията в съда. Иначе
неуспехът е сигурен.

т няколко години се заговори за премахване от 1.1.2019
г. на първия пенсионен коефициент, изчисляван от дохода от
три поредни години (най-добрите)
преди 1997 г., и пенсията вече да
се изчислява само от дохода за периода след 1.1.1997 г. По този повод многократно сте писали и във
в. „Пенсионери”.
И в последните дни и седмици от
синдикатите и други икономисти се
изказват предложения за връщане
на прогресивния подоходен данък
или въвеждане на необлагаем минимум – все във връзка с реално
повишаване на доходите и пенсиите, но на никого не е дошло на ум
да се замисли за това какво неблагоприятно въздействие върху бъдещите пенсии ще окаже въвеждането на това изменение на КСО.
Затова мисля, че то не бива да се
допуска и че не е дошло времето
за тази промяна. Дори бъдещите
пенсионери като че ли не разбират какво лошо бъдеще ги очаква,
защото с това изменение размерът
на пенсиите за огромния брой от
тях ще бъде около или малко над
минималната.
До този извод стигнах, след като си направих труд да пресметна
бъдещата си пенсия по собствените
ми параметри, от които ще се изчислява. Моят пенсионен коефициент
за трите поредни години от доходи преди 1.1.1997 г., който съм избрал (1986-1988), е 1,690. След 1997
г., впрочем още след 1992 г., когато
беше ликвидирано предприятието,
в което работех, на местоработите,
които съм намирал досега и в момента дори, аз винаги съм получа-

От стр. 1
Общата им история започнала точно преди дядо Павел да замине за фронта през 1943 г. Баба Лалка останала сама с дете на ръце. Победата го заварила
в Австрия. После Павел се върнал в Тетевен и построили къщичката, в която ги намираме и днес.
Възрастният мъж помни дати и години и със завидна бързина ги споделя. Баба Лалка 40 години
е била тъкачка в местното текстилно предприятие, а той почти 6 петилетки бил обущар. Двамата
спазват железен график – стават рано, в 5,30. Дядо
Павел пие кафето си с приятели и се връща за закуска. В 9 ч. баба Лалка поема към пенсионерския
клуб с дружките. Хапват около 12 ч., после отпочиват. След това – двор голям, работа много. Децата идват от време на време, внуците също. Питаме го за тайната на семейството. Дядо Павел отговаря кратко: „Има една поговорка: „Когато жената
гълчи, мъжът трябва да мълчи.” Има ли сговор в
семейството, има напредък.
С нестихващ
дух и усм и в ки баба
Лалка не
пропуска
да каже:
,,Дай Боже да ни
стигат
младите“!
Зам.кметът
на Тетевен Свилен Русинов поднесе поздрави както от свое име, така и от името на кметицата д-р
Мадлена Бояджиева. Той бе посрещнат от гостоприемната баба Лалка, с която дядо Павел повече
от 70 години споделя празничния си ден. Поздрави бяха поднесени и от Иван Гетов – председател
на Съюза на ветераните от войните, който връчи
и грамота на дядо Павел.

вал минимална заплата и съответно са ме осигурявали на нея. И нали много добре разбирате, че това
не е по желание на нас, работещите,
защото, ако не се съгласим, просто
ще сме безработни. Не е нужно човек да е математик, за да пресметне
каква голяма разлика ще има в пенсията ми, ако се зачита и първият
коефициент, в сравнение с пенсия,
изчислена само с коефициента от
минималните ми заплати след 1997
г. досега, който ще е около 0,4000,500. Впрочем той и сега оказва негативно влияние върху така нарече-

тел за цената на труда в България.
Помислете само! Осигуряващите се
в България са 3 157 000 души. Всички останали 2 500 000 работещи са
на минимална или малко над минималната заплата, или „работещи бедни”. Аз самият съм охранител със
заплата 520 лв., т.е. 10 лв. над минималната, и ме осигуряват на нея,
като ни дават и ваучери за храна за
30 лв., но, както се знае, върху тях
не се плащат осигурителни вноски
и данъци. Имам колеги, които са охранители вече по над 20 г. Общият им брой вероятно е над 150 000
души и само нищожна част от
тях получават малко по-високи възнаграждения. Като прибавим към тях стотици хиляди
продавачи по сергии и пазари,
малки магазинчета, занаятчии
и стотиците хиляди еднолични
търговци, които едва оцеляват
с нищожни обороти от дейността си и къде от незнание, къде
от неразбиране или невъзможност, се осигуряват на минимални
доходи; като прибавим към тях и
повече от милион хора по селата
и малките градове, работещи като
земеделски производители и които „законно” се осигуряват върху
още по-ниски осигурителни прагове, трябва да разберете, че влизането в сила на това изменение на
закона от 1.1.2019 г. ще доведе до
мизерни пенсии на милиони бъдещи пенсионери.
Следва
М. сТоЯнов, ваш дългогодишен
читател, софия

Проблеми в
пенсионната
система
ния средно претеглен коефициент,
защото 36-те месеца от първия коефициент не може в никакъв случай
да компенсират 249 месеца – края
на септември 2018 г., на втория пенсионен коефициент. В моето положение ще се озоват стотици хиляди, бих казал милиони бъдещи пенсионери, имали нещастието да преживеят така наречените мутренски
години, когато нямаше никакви закони и всеки работодател правеше
каквото си иска. Сега вече на законно основание масовите заплати са
минимални или малко над минималните. Уж минималната заплата
беше за неквалифициран труд, а тя
взе, че стана универсален измери-

Страницата подготви
Маргарита лОЗАНОВА

28.XI. - 4.XII.2018 г.

Социални

48

Български

проблеми

Бюджeтът нaтpyпa излишъĸ

Hа база на предварителни данни и оценки
Mинистертвото на финансите очаква салдото по консолидираната фискална програма
(KФΠ) на касова основа към октомври 2018
г. да бъде положително
в размер на 2 862,2 млн.
лв. (2,6% от прогнозния
БBΠ). От ведомството
отбелязват, че значителна част от планираните разходи за годината (основно капиталови разходи) се концентрират в последните месеци.
Tова е свързано с разплащане на извършената работа по реализирането на инфрастрyктyрни и инвестиционни
проекти предвид строителния сезон и етапи-

те за тяхното изпълнение. Освен това през
есенно-зимния сезон са
по-високи социалните
разходи, разходите за
издръжка и др. Πоради
тези фактори се очаква значителен ръст
на разходите през последните
месеци на
годината и
свиване на
отчетения
текyщо бюджетен излишък.
Приходите и помощите по KФΠ към октомври са в размер на
32 609,7 млн. лв. (85,3%
от годишния разчет),
като спрямо десетте

Лекарите ще изписват
най-евтиното лекарство
От догодина лекарите да предписват най-евтиното лекарство за заболявания като шизофрения, артрит, псориазис, епилепсия и други, които се поемат
100% от здравната каса. Това е една от промените,
заложени в проектобюджета на НЗОК за 2019 г., която засяга пряко немалка част от пациентите у нас.
Тя се отнася само за заболяванията, лекарствата за които се получават с протокол от здравната
каса, обясни шефът й д-р Дечо Дечев.
Това означава, че ако сега има 5 лекарства за епилепсия например с една и съща основна съставка
и те всички се плащат 100% от НЗОК, от догодина
безплатно за пациента ще бъде само най-евтиното.

месеца на 2017 г. се отбелязва ръст от 3 443,0
млн. лева.
Ръстът спрямо предходната година се
дължи основно на по-

високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3 063,0
млн. лв. (10,9%).
Разходите по консолидираната фискална

програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври
са в размер на 29 747,5
млн. лв., което е 75,7 %
от годишния разчет. За
сравнение разходите по
KФΠ за същия период на 2017
г. бяха в
размер на
26 673,3
млн. лева.
Hоминалното нарастване се
дължи както на по-високия размер на разходите по националния
бюджет, така и на нарастването на разходите
по сметките за средства

от Европейския съюз.
Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно
на по-високия размер на
здравноосигyрителните
и социалните плащания
(базов ефект при разходите за пенсии от yвеличението от юли 2017 г.
и yвеличението на две
стъпки през 2017 г. на
размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото
yвеличение на пенсиите от юли 2018 г.). Kакто и поради yвеличението на възнагражденията на педагогическия
персонал в системата на
средното образование.
Частта от вноската на
Репyблика България в
бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2018 г.
от централния бюджет,
възлиза на 909,6 млн.
лева.

кРАТКИ
ВЕСТИ

Ръководството на
БДЖ подаде оставка

Изпълнителният директор на БДЖ Владимир Владимиров, финансовият директор Филип
Алексиев и председателят на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"
и зам.-министър на транспорта Велик Занчев са подали оставките си.
Над 1 млн. нашенци
се канят да заминат
за чужбина

Ставаме ли по-богати
7680 евро нето се падат на всеки
българин през 2017 г., след като се
разпределят нетните финансови активи в страната, които са в размер
на 54 млрд. евро. България са нарежда на 38-о място сред 53 изследвани
държави в света по този показател.
Така страната ни изпреварва по богатство Турция, Румъния, Русия, Сърбия, Словения и Украйна.
В България нетните финансови активи са нараснали 8 пъти от 2000 г.
досега, като тогава те са били 6 млрд.
евро, сочи още докладът на "Алианц".
Брутните финансови активи са се
увеличили близо 11 пъти - от 7 на 69
млрд. евро.
По този показател обаче България
изостава - половината страни от региона ни изпреварват, а в Румъния
сумата е 129 млрд. евро.
Бруто на българин се падат по
9760 евро. Най-голям дял от общите
финансови активи в България имат

ценните книжа. През 2017 г. те са 44%
от всички активи, следват депозитите
- 37%. Осигуровките и пенсиите имат
дял от 11%, а 8% са други активи.
Спестяванията на домакинствата
са се увеличили с над 80 млрд. евро
в края на миналата година до над
1,3 трилиона евро. Нарастването се
дължи най-вече на придобиването на
нови средства, докато 42% от спестяванията на домакинствата идват
от печалби. Частните домакинства
все още държат по-голямата част от
активите си - около 44%, в банкови
депозити.
Около три милиона източноевропейци вече са се изкачили във високата класа. По отношение на разпределението на богатството докладът
посочва, че най-богатите 10% от населението в източните страни-членки на ЕС, притежават почти половината от националните нетни финансови активи.

Старите печки излизат от употреба
Това не трябва да притеснява болните, успокоиха д-р Дечев и зам.-министър Жени Начева, която е шеф на надзора на касата. Защото именно основната активна съставка е важна за тях. Мнението, че най-евтиното лекарство невинаги означава
най-лошото или некачественото, изразяват и много други специалисти в областта, сред които и д-р
Димитър Петров, бившият подуправител на НЗОК.
Освен това, ако даденото най-евтино лекарство
не действа на конкретен пациент, то той няма да
остане без лечение, обясни още д-р Дечев.
Неясни към момента обаче засега остават два
въпроса. Първо, ако се окаже, че по-евтиното лекарство не действа на даден пациент или дава странични ефекти с риск за неговото здраве, трябва ли
отново да се изчаква съответно 3 или 6 месеца –
зададеният по нормативна уредба срок, да се преподпише протоколът и да се мине през комисия,
която да разреши другия по-скъп медикамент. С
промените от догодина ще трябва да се предписва само най-евтиното лекарство. Това може да доведе до спад в цените на останалите лекарства за
това заболяване, но крие риск търговците на едро да се оттеглят от българския пазар. И ако чрез
някакъв механизъм не се гарантира останалите 4
от 5 медикамента също да останат в аптеките, първо, не е ясно как касата ще ги осигури при нужда,
и, второ – няма откъде хората да си ги купят сами,
ако са избрали този вариант.
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От 2020 до 2024 г.
старите замърсяващи
печки за отопление
трябва да бъдат заменени с уреди по европейски екостандарти или жилищата да
се газифицират. Няма
да се продават въглища с високо съдържание на пепел и сяра и
на дървата със съдър-

жание на влага над 25
процента. Продажбата
на дърва за огрев на
килограм ще бъде забранена и търговците
ще трябва да пресмятат цените й само в кубически метри. Освен
това свободният добив
на дърва в гората ще
трябва да се ограничи
само през пролетта, а

през юни и юли да бъде забранен, за да има
време до зимата те да
изсъхнат добре.
Това са част от мерките, които предвижда
Националната програма за подобряване на
качеството на въздуха
до 2024 г., публикувана за обществено обсъждане.

Караме таратайки

През първите десет месец на тази
година в България са регистрирани
общо 326 109 леки и лекотоварни

автомобила, показват
данните на КАТ.
От статистиката се
вижда, че старите коли продължават да
надхвърлят в пъти новите както при леките,
така и при лекотоварните. Регистрираните
чисто нови возила от
двете категории са едва 33 740 броя, а старите – 212 300. Това
означава, че 85% от новорегистрираните леки и лекотоварни коли са
употребявани.

Над един милион български граждани в активна възраст обмислят да
емигрират в чужбина, като голяма част от тях са
хора с доходи, които са
по-ниски от средната работна заплата.
Искания
на кметовете

Кметовете настояват
за самостоятелен бюджет и по-голяма независимост от големите общини. Кметовете се разбраха с Борисов, че няма
да протестират.
Харчим най-много
за храна

Българските домакинства харчат най-много
от доходите си за храна, след това за плащане
на битови сметки за ток,
вода и горива, показват
последните данни на Националния статистически
институт.

б и с е ри
Сегашното управление
има като белег неграмотност, невежество и агресивност. През последния
мандат на ГЕРБ всичко е
през просото.
Татяна Дончева
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Страстите около
Брекзит се нажежават
В Лондон на бурно, продължило 4 часа правителствено заседание за Брекзит, преди две
седмици 9 министри се обявиха против споразумението. Не закъсняха и оставките. Пръв се
оттегли от кабинета министърът за Брекзит Доминик Рааб. Последваха го министърът на труда и пенсиите Естер Маквей и заместничката на
Рааб Суела Бравърмън. Според Рааб проектът
на Мей застрашавал единството на Великобритания. Анализатори смятат, че той се готви за
евентуален неин наследник, ако мястото й начело на торите бъде оспорено.
Пред депутатите в парламента Мей заяви, че
споразумението е само проект и че е можело
да се обсъди. Но по-късно добави: „Изборът е
ясен. Можем да изберем да напуснем без сделка, да рискуваме изобщо да няма Брекзит или
да се обединим и да подкрепяме най-добрата
сделка, която може да бъде договорена.”
Решението на Рааб да напусне министерския
пост и последвалите други оставки затрудняват
Мей на фона на противоречия в кабинета й заради условията на преходния период и границата с Ирландия – по-малко от половин година
преди напускането на 29 март 2019 г. Особено
спорна е клаузата за т. нар. предпазна мрежа,
с която да може да се избегне твърда граница
между Северна Ирландия и Република Ирландия
и която да продължи да действа, ако и докато
не се приложи ново споразумение.
Документът от 585 страници предлага Северна Ирландия да остане в митническия съюз на
ЕС, но да бъде разработен отделен митнически
режим между Великобритания и съюза. Това условие означава, че за Лондон ще трябва да останат в сила много правила на ЕС в области като конкуренцията, околната среда и социалната политика. Напусналата правителството Маквей е убедена, че сделката, която Мей предлага,

не зачита резултата от референдума на 23 юни
2016 г., тъй като Великобритания трябва да даде 39 млрд. евро на Европейския съюз без нищо в замяна. Тя смята, че страната ще се окаже
в капана на митническия съюз и ще върже ръцете не само на това, но и на бъдещи правителства, които се опитват да водят истинска търговска политика.
Сделката всява раздор не само в кабинета
на Мей. Опозиционната Лейбъристката партия,
която също е разделена по въпроса за Брекзит,
даде знак, че ще се стреми да предизвика национални избори, ако Мей получи парламентарна подкрепа. Но ще е необходимо две трети от 650-те депутати в парламента да гласуват
за това. Още повече Лейбъристката партия нарече сделката „ужасен провал на преговорите”,
което показва, че Мей едва ли може да разчита
на основната опозиционна сила, за да компенсира гласовете „против” в собствената си Консервативна партия, каквито изглежда ще има.
Две и половина години след като Обединеното кралство гласува да излезе от ЕС, все още
продължава да се задава въпросът - да напусне или да не напусне съюза. Кризата в правителството на Тереза Мей заради нейния проект
на споразумението за развод разпали интереса към възможността Обединеното кралство да
размисли за още един референдум.
Провалът на сделката на Мей ще вкара Обединеното кралство в още по-дълбока криза.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
То според Борисов бе
невъзможно, защото ще се
срути

КОНСТРУКЦИЯТА
НА ВЛАСТТА

След проявеното „благоразумие” от страна на героя
на поговорката „Език мой –
враг мой” титанът на мисълта Цв. Цветанов обяви: „Оставката на Симеонов не отслабва, а укрепва управлението!” Времевият диапазон
между двете позиции е малко повече от седмица. С „извинението” на безспорния
грубиян той бе значително по-кратък. В ранни зори
Валерката с коварна усмивка бе категоричен, че няма
да промени мнението си за
„кресливите майки”. Час покъсно си посипа главата с пепел. И уж напусна поста по
решение на ръководството
на малката коалиция, а председателят на парламентарната група на Обединените патриоти се оплака, че е научил за събитието от медиите. Ядосан,
Волен Сидеров настоя и
Краси Каракачанов да последва примера на колегата
вице… Добави, че иначе на
следващите избори националистите няма да прескочат бариерата.
Още при създаването на
този кабинет предвидихме,
че поредният съюзник на
гербаджиите ще последва
съдбата на партийките, полакомили се за материални
блага чрез властта и срутили
се в пропастта. Сгази десните си съюзници пожарникарят като валяк, за да изчезнат
завинаги и ГЕРБ единствен
да заеме достойно място в
Европейската народна партия. Срамота е там да се мотаят 5-6 нашенски формирования с по един файтон членска маса. Сега се е захванал
с недолюбваните в Брюксел
националисти.
Бъдещето на патриотите
е под голям въпрос. Изпокарали са се помежду си до
степен на физическа разправа. „Атака” остава само със
7 депутати. Демонстративно не присъства на гласуването секретарката на Валерката, за да го смени във вицепремиерското кресло. Симеонов другарува с ВМРО,
но като се размотае кълбото
с продажбата на български
паспорти и престъпната дейност на агенцията, командвана десетилетия от комитите,
вероятно ще се разведе и с
тях. Тогава ДПС отново ще е
балансьор. Марешки, независимо че Марин Льо Пен
го припозна за свой човек,
е слаба ракия. В бедна страна милионерите не са на почит и уважение дори да продават лекарства и бензин на
по-ниски цени. Никой не им
вярва, че с чисти намерения
ще се грижат за народа. Мисленето им е обременено от

Общество

На досегашните партньори
още дълго не може да разчита. Волен желае да заеме
водещото място в листата
за евроизборите, за да заведе младата си булка и тригодишния си син в луксозната столица на критикувания остро от него Евросъюз.
И няма да се укроти, докато не постигне целта си. Затова, както твърдят внимателно следящите Боянските сараи колеги, се е състояла тайно от медиите среща
на премиера с Доган. Бърза да си намери нов съюзник. За какво са си говорили повече от два часа, само
те знаят. Проектът на философа-мелиоратор за правителство на малцинството от
експерти може и да се случи. Тогава гербаджиите ще
разчитат единствено на депутатите на Карадайъ. Конституцията позволява подобен вариант, без да се провеждат извънредни избори.

Румен Радев като повечето високоинтелигентни,
образовани и морални люде не е злопаметен. Но като
офицер е със силно развито чувство за достойнство. В
никакъв случай не му е безразлично да има безпочвени
клевети по негов адрес, както и да бъде държавен глава
на най-изостаналата в Европейския съюз страна, управлявана трети мандат от едни и същи бездарници, увеличаващи броя на милионерите, но не и доходите на хората.
Прогнозите за поредно
хвърляне на оставката от
Борисов може да се окажат
и верни, тъй като той категорично отрича, че ще го стори. А както е известно, обикновено става обратното на
онова, което казва. Нямало
причини и отсъствала алтернатива! „Визията” на БСП
била голяма глупост. Тутакси най-младата и невръстна
социологическа агенция
с неприкрити симпатии
към управниците публикува изследване на обма и не отчита плюсовете в щественото мнение, за да
поредния доклад. Контро- обори данните на „Афис” за
лът по мониторинга бил по- водачество на БСП над ГЕРБ
ложителен. Така е, но само по симпатии. Не приемаме
наполовина. От последните сериозно подобно твърдешест претенции след десет- ние, тъй като едва от 2017 г.
годишно наблюдение са от- тази фирма прави проучвападнали три, при това обще- ния. Доверяваме се на екиството е претръпнало и не па на Юри Асланов, доказал
им обръща внимание на ко- в десетки случаи, почти от
мисарските писаници, защо- самото начало на прехода,
то нито съдебната система професионализъм и обекбез реформа се е промени- тивност. Но не това е найла, нито престъпността е по- важното. Във всички пробедена, дори напротив. Ня- учвания на общественото
ма и крупни рушветчии или мнение огромното мнозинолигарси зад решетките. Би- ство нашенци - между 65ли сме по-добре от Румъния. 70%, поставят отрицателна
Не сме и очаквали
оценка на правителството и
парламента и желаят промяДЕСНИЦАТА
на на системата. Ясно е, че
В БРЮКСЕЛ
владееща основните лосто- след като за две петилетки
ве в комисиите, да похвали не сме мръднали от последлявото правителство в Буку- ните места по доста показарещ. От контакти с обикно- тели, онези, които са поели
вените курортисти по наше- ангажимент пред нас да рето Черноморие обаче имаме шават проблемите ни, не молични впечатления. Довол- гат да го сторят.
Улицата крещи: „Оставни са комшиите от север и
ка!”
и „Стига толкова!” Прави
са с доста повече от нас финикийски знаци в джобове- го силно – цените на бензите. Плащат тлъсти сметки в на, уж независещи от власт
хотелите и ресторантите на та, взеха, че паднаха. А СимеАлбена, където българите са онов подаде оставка. Със сигурност и други добри неща
все по-малко. Защо ли?
За войната между инсти- ще се случат, ако се научим,
туциите бил виновен Радев. щом не сме удовлетворени
Глупости! Че той още не бе от натрапения ни начин на
прекрачил прага на прези- живот, да се вливаме в общ,
дентството, и Цв. Цветанов, обединен марш на протест.
навярно поел ангажимент Младежите на България днес
пред американците да ку- изпитват омерзение към уппуваме само от тях оръжие, равлението на своята дърго нападна. Дори имаше на- жава. А захапалите кокала на
глостта да обяви законно властта го глозгат и не желавзето решение на служеб- ят да го пуснат. Съдбата е кания кабинет за нарушение то зебра – черни и бели полона конституцията и да хвър- си. Време е да стъпим на бяли завоалирани обвинения лото, за да добруваме! И то
за корупционна практика на ще се случи толкова по-скобившия командващ на бой- ро, колкото осъзнаем силата
ната ни авиация летец ас.
на гражданското общество.
Уважаеми читатели, броени дни остават до
края на абонаментната кампания за 2019 г. Напомняме каталожния си номер – 552. За да бъдем заедно, не разчитайте единствено на разпространителската мрежа. Получаването на
„Пенсионери – За вашето здраве” в дома е найизгодният и гарантиран начин да не пропуснете нито един наш брой. А за нас това е знак на
доверие и уважение към скромните ни усилия в
името на истината.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
те виновници за незавидната им съдба. Нямат никакво
съмнение защо вече шеста
година десните мнозинства
не допускат обсъждането
и приемането на закона за
възрастните хора. Хвалбите,
че се отпускат 51 млн. за коледни добавки от по 40 лв. за
милион и двеста хиляди едва оцеляващи човешки същества, е подигравка и признание за отсъстваща социална чувствителност. Президентът сподели, че би провел среща с премиера за обсъждане на партийната им
визия, свързана с преборване на корупцията по високите етажи на властта, уникалния спад на инвестициите и
изоставането по доходи от
партньорите в ЕС. Доколкото ни е известно, гербаджиите нямат подобна разработка. Цветанов се намеси като на барабан пръчката, обвинявайки Радев, че не знае
тяхната управленска програ-

Омерзение

СТРЕМЕЖИ
ЗА ПЕЧАЛБА

С невероятния си нюх
Бойко усеща накъде вървят
нещата. Затова и игнорира
избирането на Мариана Николова за свой заместник.

Несигурно е, но Борисов не
си представя излизане от новините и първите страници
на вестниците, преглъщайки
горчивината от карикатурите на Комарницки. Сраснал
се е с господарския си манталитет, бои се от възмездие.
Предстои смяна на главния
прокурор. Кой ще вземе „тоягата” на държавен обвинител, е изключително важно.
За десетте години властване
са натрупани огромни грешки, за които все някога ще се
понесе отговорност. А мечтата на Бойко е да додрапа
до президентското кресло.
Неимоверно завижда на истинския генерал Радев, че
неговите функционални задължения дават правото да
обикаля света и да оценява
изпълнителната власт. Ужасно се обижда, че летецът ас
го критикува. Не постъпвал
така с опозицията: „БСП все
е във властта 150 години!” –
излага се със слаби познания по история любителят на

„ВИНЕТУ”

Трябвало президентът да
прави забележки и на Корнелия, а не да отказва среща на
висши гербаджии по въпроси, свързани с повишаване
данъка на старите коли. Само че от опозицията не зависи икономиката на страната
и на Радев не му е позволено да се намесва в работата на законотворците. Ветото е накрая - когато те оформят намеренията си в окончателен вид. За да уязви недостижимия по рейтинг опонент, Борисов подличко обяви размера на възнаграждението му: „Лесно е, като получаваш по 11 хил. лв., с 3 хил.
повече от мен месечно, да
се грижиш за бедните!” Прекрасно знае бившият охранител болката на пенсионерите с до 300 лв. и се надява
те тутакси да намразят „богатия генерал”! Да, ама не! Възрастните хора, на които правителствата на Борисов отказват от 2009 г. да преизчисляват и актуализират парите,
са наясно кои са същински-
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аБонираЙте Се!

на читателя

5

до ГлавниЯ редактор
рия избухва първото антифашистко въстание в
света. Малко е да се каже
кърваво покушение: шлепове, пълни с комунисти
и техни привърженици,
Уважаеми господине,
Пиша ви, за да споде- бяха потопени в Дунава,
ля мислите си във връз- опожарени къщи, избити
ка с възмутителното из- хиляди патриоти без съд
казване на Д. Велинов, гер- и присъда, майки играеха
баджия от Варна, и пре- хоро около обезглавенииначените думи, които те си деца. Средновековтой изрече: „Комунисти- ните инквизиции бледте клаха народа тъй, как- нееха пред тези от нато турчин не го е клал.” чалото на ХХ век! БългаКато го чух, се възмутих рия беше почернена. Виждо дъното на душата си. дайки тези ужаси, Антон
ГЕРБ приеха тези „умни” Страшимиров възкликва:
думи с възторг, защото „Фашистите клаха нароникой не знае, че са кра- да, както турчин не бе го
дени. Още повече ме за- клал!” И този „умник” от
боля, че никой от депу- ГЕРБ (как ли се е случило
татите от БСП не ста- да го прочете), го открадна да го заклейми за то- на и нагоди в тяхна полва. Не видях подобно нещо за! Но защо да не се възи във вестниците. Никой ползва, щом пълна зала
а аз с нетърпение бърли от тия народни хра- с народни избраници не
зам да разлистя.
неници не е чувал за пое- е чувала, че това са дуНека всички бъдем
добре!
мата „Септември” на Гео ми на патриота Антон
Милев? Безпартиен, уду- Страшимиров? И никой
Милчо Миланов,
шен от „добрите” фаши- ли от нашите историци
с. Подем, общ. Долна
сти. Малко история. В да- не го знае?! Или защо да се
Митрополия
лечната 1923 г. в Бълга- обаждат и да стават лоши? За такива „умни” думи Бойко Борисов навярно
го е разцелувал.
Хора, депутати от
ГЕРБ, БСП и всички партии и партийки, защо не
се съберете – както на Плащат 50 бр., получават безплатно коправиха в другите соц.
ледно-новогодишен „Пенсионери – За вастрани и да си кажете:
шето здраве“ с православен календар.
„Ние убивахме и вие уби имат право на две безплатни съвахте! Такива бяха вреобщения или обяви за радостни и тъжмената.” Да си простини събития, с което спестяват 20 лв.
те един на друг, да проче Ползват безплатна юридическа и пентете, че „съединението
сионна консултация.
прави силата”, и да зара При евентуално вдигане на цената на
ботите за народа! Стига
вестника не плащат разликата.
сте се карали, вместо да
 Участват в томбола за цветен многоработите! Стига сме вилистов стенен календар.
сели на опашката на Ев Участват в томбола за уникални продуропейския съюз! Да задъркти за здравето - масажен гел с черен оман,
жим младите в България!
предоставен от „Бионат“, и хранителна доДа гледаме напред!
бавка гинковин, предоставена от „БранЗлатка ДиМиТрова,
декс“.
85 г., карнобат

Ãриæливо ïаçя броевете
Приятели, ето че и аз
реших да споделя нещичко с вас. На 71 години съм, завършил съм
селскостопански техникум. Трудил съм се
като заварчик в завод
за производство на винарни машини, бил съм
шофьор на товарен автомобил, но години наред бях такъв и на линейка към звено за бърза медицинска помощ.
Карайки превозното
средство, заедно с лекарите в него сме виждали и началото, и края на
човешкият живот. Имали сме и родилка, но е и
умирал човек пред нас.
С прекрасната ми и
любяща съпруга Соня,
която цял живот се труди като шивачка и бригадирка, ни се родиха
син и дъщеря. Те са ни
за чудо и приказ - Емил
и Анелия. Имаме трима

внуци - Миленка, Николайчо и Иванчо.
За жалост Соня ни напусна на 64 г. и не можа
да види правнучето ни
Борил. Много ми липсва, болката ми е голяма... Приживе примерната ми съпруга много
харесваше „Пенсионери”, сега аз продължавам да го чета. Грижливо
си пазя всички броеве от началото на годината,
та досега, все се случва
нещо да ми потрябва от
предишен брой.
Синът ми Емо също
разлиства вестника, защото той наистина е четиво за всички възрасти.
Когато пишете за билки или давате рецепти,
сте полезни, и то много.
Журналистите в изданието нищо не пропускат
да споменат, много съм
доволен. Те са изчерпателни, точни и обосно-

вателни.
Тук е и мястото да
изкажа своето възхищение и към нашия
млад местен пощальон
– Ивчо, който с блага дума ми поднася вестника,

Âèå òâîðèòå ÷óäåñà!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Решихме и ние да споделим с вас, верните читатели на вестник „Пенсионери”, няколко думи за това четиво.
Изданието е изключително интересно,
то всяка седмица в сряда представя на
хората от различни възрасти разнообразна и наистина полезна информация,
интервюта с известни личности, поучителни статии, писма и коментари.
Знаете ли, няма значение дали един
човек е пенсионер - ако е активен, той/
тя не усеща възрастта!
Вие променяте животи! Това е благодат, дадена свише! Продължавайте да
творите чудеса! Бъдете благословени!
Изразяваме нашето уважение към вас!
с обич: дует севдалина и валентин
сПасови

дълГолетниЦи

"Добре дошли на
моя юбилей! Не казвам 100-годишнината, защото все още не
вярвам, че съм на 100
години!“ – така ветеранът от Втората световна война Димитър
Узунов от смолянското село Арда посрещна
своите гости.
Бай Димитър е роден на 30 октомври
1918 г. в семейството на Стефан и Тодора Узунови. Били четири деца - една сестра и трима братя. Той
е средният от братята.
Най-малкият е контраадмирал Дичо Узунов
- началник на Висшето
военноморско училище, служил в Генералния щаб на БНА, главен
инспектор на флота и
представител на ООН.
Родителите им ги възпитали в дух на патриотизъм. Въпреки вековната си възраст дядо
Димитър е с много

Êакво печелят
годиøните абонати

Ветеран от войната навърши 100 г.

бистър ум. Лицето му е
светло, чисто, без бръчки. Минимум три пъти

на седмицата слиза до
центъра на селото да се
среща и общува с хора-

та. "В хубаво време не
стоя вкъщи. Излизам с
комшиите на пейката.
Много ме обичат и аз
ги обичам", споделя той.
Казва, че за да живее дълго един човек,
е важно спокойствието, равновесието.
"Тютюнопушенето е враг, алкохолът - също. За укрепването на организма много помага движението. Аз
много обичам да
ходя, много работех", добавя дядо
Димитър.
Детството му
било трудно, с много
тежка работа. Садили
тютюн, носили вода да
поливат по стръмните
ниви, да копаят, да берат. Столетникът помни
две учителки от своето
детство - Елена и сестра
й Вяра, дошли от Северна България.
Участвал в първата фаза на Втората све-

товна война – в Пирот, Нишки бани, Ниш
и град Прикуплие, близо до Белград. Бил куриер в конен взвод. От
войната се върнал в навечерието на новата
1945 година. "Войната е

тифашистко движение,
което подпомагал.
Но е притеснен за
бъдещето, защото младите хора по думите му
не са добре възпитани,
липсват им ценности.
"Всеки гледа да използ-

ужасна, жестока. Видях
много смърт. ХХ век беше век на войните и революциите", казва бай
Димитър и изрежда Първата световна война, Септемврийското
въстание, атентата в
църквата "Св. Неделя",
съпротивителното ан-

ва другия, ако има възможност. Всеки се бори
за своето, за личното,
за общественото малко
мислят", обобщава с тъга бай Димитър.
Създал семейство
след войната. Има две
дъщери, двама внуци и
три правнучета.
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Радости и болки
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Споделете с нас

Жена ми флиртува Влюбена съм
в интернет в семеен мъж

Ч

увствам се предаден и наранен.
Имам добро семейство - съпруга и
две деца, но напоследък съм възмутен от
нейното поведение. Тя
е на 60 г., малко преди
пенсия. Купихме лаптоп и тя, както и сино-

вете ни по цели вечери
виси в социалните мрежи. Сготвя нещо набързо, почти не си говорим
и бърза да седне пред
компютъра. Попитах я
какво толкова търси в
тези сайтове. Отговори
ми, че си пише с разни
хора, обсъждат различ-

ни проблеми. Не било
изневяра, просто така
изпускала парата…
Разбирам ги децата –
двете ни момичета са на
по 30 и 33 години и постоянно са зад компютъра. И двете още живеят при нас, нямат си постоянни приятелки и това много ме притеснява.
Те водят активен живот
в мрежата.
Но ако за хора на тяхната възраст това е нормално, то майка им да се
зомбира по такъв начин
не смятам, че е редно!
Един ден усетих, че тя
флиртува с мъже. Беше
толкова разпалена, че
даже не разбра, че минах покрай нея и видях
какво си пише с поред-

ния мъж. Направих й забележка. Тя се обърна с
усмивка към мен и каза:
„Какво толкова е станало, та аз само си пиша,
не ходя по срещи!”
Да, но след няколко
месеца започна и това. Връщайки се от работа, я видях да бърза
към спирката на градския транспорт към 18
часа вечерта. Проследих
я и се оказа, че отиде на
среща с непознат господин. Седнаха в едно кафене и си говориха така,
все едно че се познават
отдавна. Стана ми ужасно криво. Моля ви, кажете ми какво да направя?
Как да спася брака си?
Емил Корчев,
Ботевград

Здравейте! Реших и аз да ви пиша, за да споделя проблемите си. Преди около 2 години се
влюбих много силно в женен мъж, който живее
в съседен блок. Жена му съм я виждала, но не
се познаваме. С него се засичахме по превозните средства или покрай блока.
В началото се поздравявахме любезно, после един ден той ме заговори. Каза ми, че много ме харесва. За себе си също бях установила,
че този мъж ми харесва. Аз хем се радвах, хем
пък го ревнувах от жена му и реших да се отдръпна. Започнах да се държа студено и дистанцирано, въпреки че отвътре се разкъсвах.
Не спирах да мисля за него, така изминаха месеци. Наскоро той ме попита дали му се сърдя

Полудях по сериали
Това е най-странното
нещо, което ми се случва в живота. Откакто се
пенсионирах, започнах
да гледам много сериали. Запалих се до такава степен, че постоянно седя в нас и гледам епизод след епизод. Изгледах много сериали и когато свършат
всичките сезони на някой от тях, изпадам в депресия и сякаш животът ми изгубва смисъл.
Обсебена съм или това
е моята дрога, не знам,
чувствам се луда. Започнах да ги гледам, докато няма какво да правя,

или вечер, преди да заспя и стигнах до момента, в който отлагам ангажиментите или
излизанията, за да
гледам. Като свърши
един сериал, трудно
си намирам друг
и ми става
много тъжно. Сега ми
е самотно,
защото току-що ми
свърши

сериалът, който гледах
седмици наред.
Не знам дали и дру-

ги като мен имат такава мания?
В. И., София
и аз отрекох, но просто нямаше как да кажа истината и да се разкрия пред него. От съседка,
която живее на етажа над тях, разбрах, че често чува той и съпругата му да си говорят на висок тон, но ги е виждала и да се държат много
влюбено един с друг.
Отскоро и той се поотдръпна от мен, вероятно в резултат на моето поведение, и сега ми
е много болно.
Не спирам да си припомням времето, в което се поздравявахме, гледахме се. Аз толкова
много го искам, че бих се събрала с него, но не
знам дали той би го направил. Не знам какво да
правя. Толкова съм близо до него, а не е мой.
С. Д., София

Съвети

Житейски истини
„Знаете ли какво
се случва на една жена, когато прехвърли
60-те? Нещо, което
можете да наречете
просветление или повратна точка.
Представете си
усещането как облакът, под който сте
стояли дълго време,
най-накрая се е разсеял и вече можете
да видите ясно небе. В
този случай – да видите наистина важните неща в живота.
На тази възраст
осъзнавате, че сте
били на този свят
вече повече от половин век и че едва ли ви остава още
толкова. Усещането, което ви връхлита, е комбинация
от чувство на свобода и спешност. Това е възможност радикално да анализирате живота си досега: в какво сте ус-

пели и в какво – не,
възможностите, които сте пропуснали, и тези, от които
сте се възползвали,
какво обичате в себе
си и живота си, какво искате да промените и най-вече – как
искате да протече
остатъкът от живота ви.“
Думите са на Фран
Сорин, консултантка
и съветничка по женски въпроси. Фран също води новините в
Радио CBS. Решихме,
че думите й си заслужават прочита, и превеждаме за вас някои
от тях.
„Поглеждам назад в
своите 20, 30, 40 или
50 години и ми се иска някоя по-възрастна и мъдра жена да ми
беше разказала своя
опит, за да изживея
по-смислен, по-творчески и по-радостен
живот.

Това щеше да ми
спести много загубено време, объркване, разстроени нерви,
безпокойства и разочарования. Наместо
това щеше да ми даде яснота, усещане за
спокойствие, концентрация и самоувереност в някои от найтрудните моменти от
живота ми.
Ето защо аз споделям моите научени
уроци с по-младите:
Направете себе си
приоритет 1. Ако вашето собствено добруване е на първо
място, ще имате значително повече енергия, за да помагате на
другите в нужда. Понеже жените по традиция са приели ролята на грижовния човек, да се грижим за
другите е вече нещо,
което ние правим по
рефлекс. Помнете, че
да се грижиш за себе

си, не е егоизъм. Това натоварване и стрес,
е необходимост, ако ще разберете, че упискате да водите богат ражненията, спортът,
и продуктивен живот. правилното хранене
Спазвайте обеща- са основата на здранието
вословда жиния навеете
чин на
здраживот.
в о Д о словбрата
но. Мановикар нана е, че
ш а т а
когато
култуги вплера да
тете във
говори
всекинепредневикъснаето си,
то за
веднанамага
ще
ляваусетите
не на
колко
стреса,
по-проповедуктивчето от
ни, поФран Сорин
нас возитивни
дят наистина стреси- и здрави ще се чувстращ живот. Когато ос- вате.
ъзнаете, че 95% от боЗаобиколете се с
лестите са резултат от роднини и приятели,

които ви обичат и
подкрепят. Колко
време сте прекарали и отделили на
приятел или колега, който е негативен, критичен или
направо ви изцежда енергията? Спрете да извинявате такива токсични хора
и да ги държите в
живота си.
Всеки, който постоянно е критичен
и негативен, не ви
подкрепя и винаги
е намусен и мрънка, трябва да бъде
изтрит от живота ви
и да бъде държан на
разстояние.
Не забравяйте, че
петимата най-близки хора около вас са
отражение на истинското ви самомнение. Внимавайте те
наистина да притежават качества, които цените и уважавате”.
Продължение в бр. 50
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Докосване до ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцария е в самото сърце на Европа. На
север е планинската верига Юра, в центъра на
Швейцарското плато, а
на юг – Алпите. Населението й е малко повече
от 7 милиона души, които говорят на 4 офи-

ва Сен Готар се намират най-високите върхове на Швейцария.
Оттук водят своето начало 4 реки, които дават живот и богатство
на Европа – Рейн, Рона,
Дунав и Тичино с притоците й Ин и По. Про-

разува красив каньон.
Пешеходните улици
“Шпилгасе”, “Марктгасе” и “Кранмгасе” изобилстват от множество
фонтани – повече от
200, един от друг по-романтични и по-красиви.
Легендата разказва,

Цюрих
циални езика: немски,
френски, италиански и
реторомански.
Досега Швейцария не
се е намесвала в международни конфликти и
продължава да поддържа стабилен неутралитет.
Маршрутът
ми
включваше Триест, езерото Лаго ди Комо, Милано в Италия и Швейцария с най-забележителните и красиви места в нея.
Триест е прекрасно
италианско градче до
словенската граница в
регион Фриули – Венеция Джулия. Уникални
са градините в замъка
Кастело ди Сан Гиусто
и Кастело ди Мирамаре. В тях са живели ерцхерцог Максимилиан и
съпругата му Шарлота.
В Триест има много музеи, протестантска, католическа и православна църква.
След Триест продължавам към Ломбардия
и езерото Лаго ди Комо – третото по големина езеро в Италия след
Лаго ди Гарда и Лаго ди
Маджоре. С площ 146
кв. км и 400 м дълбочина, то е едно от найдълбоките в Европа, а
дъното му е повече от
200 метра под морското равнище. На корабче пристигам в Брунате, където се е лекувал нашият поет Пенчо Славейков в компанията на неговата приятелка и вдъхновителка
поетесата Мара Белчева. Нощувам в Лугано и
на другия ден пресичам
итало-швейцарската
граница през най-дългия тунел за леки коли
в Швейцария Сен Готар
– 16 942 метра. В маси-

ходът Сен Готар става
достъпен едва в XIII век
след построяването на
т. нар. Мост на дявола
над река Рейн в страшната клисура Шоленен.
От Лугано пристигам
в Цюрих – най-големия
град на
Швейцария. Обграден
от гори, той
е разположен
на брега
на Цюрихското езеро. През
н е г о
протича река
Лимат.
Цюрих
е голям
финанБерн
сов център. Тук
се намират: UBS, Credit
Suisse и много други
банки, както и най-важният център на офшорно банкиране в света заради швейцарската
банкова тайна.
Цюрих е град с богата
история и култура. В Катедралния храм “Гросмюнстер” има прекрасни витражи на Августо
Джакомети, а в храма
“Фраумюнстер” – витражи на Шагал. Цюрих
е градът на Улрих Цвингли – религиозен реформатор на Швейцария през XVI век. В Цюрих се намира и часовникът с най-големия циферблат – по-голям от
Биг Бен в Лондон.
Посещавам и Берн –
столицата на Швейцарската конфедерация от
1848 г. През него протича река Ааре и об-

че град Берн е основан от херцог Бертолд
V през 1191 година и го
наименувал на мечка –
„Ber” на немски – първото животно, което убил
тук. Мечката и днес е изобразена върху герба и

ните порядки.
Идеолог на Реформацията в Женева е Жан
Калвин – основател на
калвинизма. В Женева
той създава нова черковна организация консистория, чрез която подчинява светската
власт. Той проявява нетърпимост към католиците и други реформаторски течения. Калвинизмът е разновидност
на протестантството.
Реформаторите отричат върховната власт и
непогрешимостта на папата и искат богослужение на роден език и националната църква да
не се подчинява на папата. В продължение на
24 години (1541 – 1564
година) Женева е управлявана от Жан Калвин.
Какво би била Женева без Женевското
езеро – най-голямото
алпийско езеро в Западните Алпи между Швейцария и Франция на височина 376 метра. То се
простира на 70 километра дължина, а на места
ширината му достига до
13/14 километра и заема 582 кв. км. площ. По
бреговете му са разположени красиви градо-

печата на Берн. Стара- ве, паркове, лозови мата част на града е вклю- сиви. Визитна картичка
чена в ЮНЕСКО. Тук на на Женева може да се
улица “Крамгасе” №49 счита знаменитият фонзнаменитият физик Ал- тан Жет-до. Неговата
берт Айнщайн, живял от струя достига на висо1902 до 1909 г., създава своята теория
за относителността.
Не можеш да кажеш, че си бил в
Швейцария,
ако
не си посетил Женева – в Югозападна Швейцария, втория по големина
град след Цюрих,
основан от келтите
преди 2000 години.
През Средновековието Женева е управлявана от местните епископи чак
до Реформацията,
Женева
която е антифеодално движение срещу
католическата църква чина до 150 метра и не
– крепител на феодал- функционира само ко-

Лозана
гато духа силен вятър.
На левия бряг на езерото е Английската градина, в която се намират
„Цъфтящият часовник”
и фонтанът „Годишните
времена” до него.
Женева е с население
185 526 души. В нея се
намират Европейското седалище на ООН и
още 11 международни организации, между
които са Международният комитет на Червения кръст, Международната федерация на
Червения кръст и Червения полумесец, международни организации по стандартизация,
за въздушен транспорт,
за СПИН и много други. В Женева се намира
и най-старото международно училище в света,
основано в 1924 г.
От Женева продължавам към Лозана – на северния
бряг на Женевското езеро, в централната част на
кантон Во. В центъра на града се
сливат покритите
потоци на Льов и
Флон. От техните
долини са образувани 3 хълма в
центъра – Сит, Ле
Бург и Сейнт Лорен. Населението
на Лозана заедно
с цялата агломерация около него е
312 000 жители и
тя се нарежда на
пето място сред
градовете в Швейцария. Сред забележителностите на Лозана
са катедралната църква „Нотрдам” – шедьовър на швейцарската
готическа архитектура

– реставрирана в края
на XIX век, и Музеят на

лулите, където има изложени 2500 експоната.
Ботаническата градина на града се намира
в парка Монтрион, който сам по себе си представлява живописна алпийска картина, включвайки в себе си растения от целия свят, включително тропически и
лекарствени. В центъра на парка се намира
олимпийският музей.
Той е посветен на древногръцките олимпиади, на жизнения път
на барон Дьо Кубертен
и на историята на съвременните игри. Там
е отделено място и на
знатната ни олимпийска шампионка Стефка
Костадинова с нейните
ненадминати 209 см на
висок скок.
На 17 километра
югоизточно от Лозана
се намира курортният град Вьове със 17
676 жители. Той е разположен на североизточния бряг на Женевското езеро. Има жп линия, която обикаля около езерото. Във Вьове
е седалището на производителя на хранителни стоки „Нестле”, основано в града през 1867
г. Във Вьове се намират
и тленните останки на
Чарли Чаплин.
Монтрьо – най-оживеният град в Швейцария. И този курортен
център е в кантона Во,
в Западна Швейцария,
на брега на Женевското езеро. Разхождам
се по 7-километровата
крайбрежна алея, украсена със забележителни скулптури от зеленина и клони, коне, пауни,
крави, морски кончета,
най-красиви и впечатляващи
храсти. Тук
са изложени статуите на Рей
Чарлз, Набоков, Биби
Кинг
и Фреди
Меркюри.
П р е з
прохода
Симплон
напускам
Швейцария и се
озовавам
в Милано.
Хаджи Йорданка
КОЛИМЕЧКОВА
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- василиа, браво,
момиче! Представи
се чудесно в престижния конкурс „Пирин фолк” в сандански. изненада ли те
тази победа или вече
свикна с отличията?
- Ако кажа, че съм
изненадана, ще излъжа. Още миналата година, когато завоювах второто място, си
обещах да
се кача отново на сцената на Детския „Пирин фолк“ в
Сандански.
Исках и знаех, че мога да бъда победител.
Горда съм с наградата си, защото Детския
„Пирин фолк“ е уникален по рода си и единствен в България.
- Фолклорът ли е
твоята музика? не би
ли те изкушил и друг
стил?
- Да! Пея и поп песни, но засега отделям
повече време за уроци, конкурси и всичко
свързано с народната
музика и танци. Тя е
много близо до сърцето ми. Смятам, че всеки
млад човек трябва да
я познава, защото ни
идентифицира пред
света и ни слави. Освен
това е много красива.
А и запазвайки миналото си и тачейки корените си, ние преминаваме уверено и смело към бъдещето.
- казват, че децата са бял лист, върху
който добрият учител пише. от кого се
учиш и попиваш опит
и знания?
- От моята госпожа Адела Харалампиева, един изключителен професионалист
и добър човек. Също
така от любимите ми
изпълнители като Радостина Кънева, Теменуга Жекова, Денислав
Кехайов, Евелина Христова, Надежда Хвойнева и други.
- често делиш една
сцена с големи имена

в музиката. какво изпитваш в такива моменти?
- Изпитвам голямо уважение и се стремя винаги
да науча нещо ново от прекия си контакт с тях. Случвало ми се е да помоля някои от тях и за инструментали и са се отзовавали! За
което огромно благодаря!

- как подбираш своя
репертоар? останаха ли
неизвестни песни - от
150 години у нас са събирани фолклорни произведения?
- Песните трябва да ме
грабнат от първо слушане. Винаги изпълнявам
възможно най-трудните и
най-рядко срещани, които подбирам заедно с моята госпожа Адела Харалампиева. Например през
2017 г. на Детския Пирин
фолк изпълних „Ибиш ага“,
а сега - „Собрали ми се,
йотбрале“, които имат и
видеоклипове. Както казахте, българският фолклор
е събиран с векове и със
сигурност има още много неизвестни и неизпети
песни, които чакат своето
време и някой да ги открие
и изпее!
- разкажи ни повече
за себе си и за семейството ти – ще бъде интересно за нашите читатели.
- Живея с мама, тате и
баба в село Копиловци, на
7 километра от Кюстендил. Те са обикновени хора, научиха ме да ценя доброто и да вярвам в себе
си, в таланта си, да не искам всичко и на всяка цена. За мама казват, че е „чешит“. Пряма е, казва винаги каквото мисли и държи
много на истината. Когато
съм била съвсем мъничка,
тя е разбрала, че имам талант. Много ми е пяла и
ме научи на всичко, което
знаеше. Беше категорична, че първо трябва да се
уча да пея, второ, да тре-

младата чаровничка василиа Петрова от кюстендил спечели безапелационно Първата награда
от детския „Пирин фолк” 2018 с изпълнение на песента „Собрале ми се, йотбрале“.
талантливото момиче е на 15 години, ученичка
в ПГим „Йордан Захариев” – кюстендил, участва в
групата по народно пеене към нЧ „Братство 1869”
в родния си град с ръководител адела харалампиева. През тази година василиа спечели „Златна лира на орфей” в националния музикално-фолклорен
конкурс „орфееви таланти” в Пловдив, I място в
националния конкурс „Път към славата“ в София,
I място в категория „нашенски славей” в националния фолклорен фестивал за народно творчество „Фолклорна магия” в Банско.

смяхме и забавлявахме. Е,
имаше и наказания за неспазване на вечерния час
и се наложи да чистим ресторанта. Но се справихме,
дори ни похвалиха.
- с какво е зает твоят
делник ?
- Колкото и невероятно
да звучи, аз наистина съм
много ангажирана. Училище, уроци по солфеж, народно пеене, пиано, народни танци. Ходя на кон-

нирам народни танци и
след това трето, четвърто...
Но изчаквам аз самата да
осъзная, че музиката е важна за мен, и искам да се
развивам в тази насока. Тате пък ме научи да плувам
и да разбера колко красив
и полезен спорт е плуването. Често се налага да пътувам на конкурси или участия, за което той много ми
помага.
Имам
всеотдайната
подкрепа на
моето
семейство,
без която нямаше
сега да
бъда Василиа Петрова!
Колкото до приятелите, да,

курси, имам и участия, за
които се подготвям.
Живея все пак на село, а там, повярвайте ми,
винаги има работа. Вкъщи съм просто Василиа,
едно съвсем обикновено

имам три приятелки, които са ми и съученички. Когато ми остане малко свободно време, го споделям
с тях. Това лято в началото
на август ходихме заедно
на лагер на море. Много се

дете, на което могат да се
скарат или да помолят за
помощ. Помагам винаги и
така научавам много нови и полезни неща. Срещам се най-вече с музикални педагози и аранжори и си мечтая за песен, написана специално
за мен!
- разочарована ли си
от нещо от света на възрастните?
- Е, понякога лъжат повече от децата. Сигурно им
е трудно, но ако си сложат
розовите очила, може би
ще вярват повече във вълшебните приказки. Научена съм, че само добрият
човек може да бъде смел
и открит, да казва истината и да не се притеснява
никога от нея.
Завистта е непознато
чувство за мен. Вкъщи все
ми повтарят да не гледам
в „чуждата паница“, да меря сили първо със себе си,
да уважавам и имам добро
отношение към хората, които са постигнали повече.
- какво пожелаваш за
себе си?
- Пожелавам си да съм
здрава и да не спирам да
се боря, защото пътят е
труден! И да срещам повече добри хора и истински приятели по пътя си!
въпросите зададе
иво ангЕлов

Èçóìèòåëíà è âäúõíîâÿâàùà ìóçèêà
„Обожавам българската народна музика, тя е изключително сложна. Народната музика
е едно от най-сложните и комплексни неща. А вашата е изумителна и вдъхновяваща. Една от
мечтите ми е някой ден да свиря българска народна музика“,
казва прочутият испански цигулар ара Маликян в интервю няколко седмици преди концерта
си в София.
Второто гостуване у нас е част
от световното му турне, наречено „Невероятното пътешествие на една цигулка“. Казва, че
той принадлежи на цигулката,
а не тя на него. „Сега аз свиря
на тази цигулка, но нейният живот е много по-дълъг от нашия,
човешкия живот. Всяка цигулка
принадлежи на стотици цигулари. Аз съм само малка част от
нейния живот.“ Цигулката на Ара
не е със скъп произход, но затова пък спасява живота на неговия дядо, който бяга през 1915 г.
от арменския геноцид и се спасява в Ливан. Хванал инструмента в ръце още тригодишен, Ара
получава първите си музикални
уроци от своя баща – любител
цигулар.
Години след това става концертмайстор на Кралския симфоничен оркестър на Мадрид и
продава 100 000 копия от „Годишните времена“ на Вивалди.
Днес Ара обяснява защо гласът
на неговия инструмент е способен да разплаче публиката: „Ци-

гулката е може би най-близкият до сърцето звук. А начинът,
по който звучи цигулката е много подобен на плача.“ Ливанец
по рождение, с арменска кръв
и испанско местожителство, космополитът Ара Маликян пътува
и се вдъхновява от музиката на
различни народи, стилове и епохи. Преплита класиката с рока,
фламенкото с народни ритми –
арабски, арменски, руски. Непрекъснато открива и експериментира. Стилът му е уникален,
впечатляващ, емоционален. „Разбира се,
все още свиря
Бах, Моцарт,
Паганини.
Но намерих музика, за която
не
бях чувал преди и в която искрено
се влюбих.
Това разширява кръгозора
ми. Щастлив съм, че
днес, на 50-годишна възраст, всеки ден уча нови неща,
нови начини да свиря, нови начини на разбиране, на мислене.
Невероятно е!“, казва Ара. „Изкуството е единственият начин
да се разбираме, да можем да се
чуваме и да приемем различията си“, казва цигуларят.
Буря от емоции разтърси Дво-

реца на културата и спорта във
Варна – виртуозът ексцентрик
Ара Маликян надхвърли и найсмелите очаквания на публиката.
Той и неговият бенд буквално нажежиха с енергия въздуха
около сцената, а звездният музикант докосна сърцата на всички.
Публиката реагира като на
поп или рок концерт на микса
от фолклорни традиции, класика и рок, в който Ара гореше
под прожекторите. След финалния аплауз дойде
ефектна музикална изненада - на
сцената
се качиха
О р кестър
гайдари
от НУИ
„Добри
Христов"
Варна, заедно с Танцовия
състав "Шарена гайда". Българският фолклор провокира музикантите от оркестъра на Ара и те засвириха заедно
с нашите младежи Коледарски
буенек - мъжко хоро в две четвърти, като начало, а след това и Грънчарско хоро - в неравноделния български размер девет осми.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Историята на една любов
Историята на любовта между Жан Габен
и холивудската звезда
- германката Марлене
Дитрих, е една от найуникалните. Дитрих винаги е била сред найскандалните звезди в
световното кино, сменяща своите любовници
като носните си кърпички. Срещата с Габен обаче променя много неща.
Това е може би най-истинската любов на "синия ангел".
Романът между Жан
Габен и Марлене Дитрих
превръща своенравната изкусителка в покорна домакиня. Тя зарязва
шумните компании, наема малка къща и се заема
с усвояването на френското кулинарно изкуство. Започва да говори
с акцента на Габен, приема навиците му и почти е
на път да зареже киното.
Но не всичко в отношенията им е толкова идилично. Габен, който е доста ревнив, често в пристъп на ярост си
позволява да я удря, заплашва я, че ще я напусне. Той ненавижда всичко американско, не му

върви в кариерата и се
терзае от мисълта, че е
на безопасно място, когато родината му преживява тежки изпитания. В
края на краищата решава да замине на фронта,
постъпвайки през 1943
г. като танкист в армията на Де Гол. Не го спира дори и новината, че
Марлене е бременна.
Дитрих прави аборт,
анулира
холивудските си
контракти, разпродава
част от
имуществото
си, за да
обезпечи официалното си семейство,
и също
заминава за Европа заедно с трупа фронтови
артисти. В униформата
на войник от американската армия тя забавлява с песни и танци хиляди военнослужещи. Попада и в Алжир, където
за малко пътищата им с

Габен се пресичат. Почти две години гастролира с концерти близо до
фронтовите линии.
След десанта в Нормандия през 1944 г. Габен участва в освобождението на Париж. Журналистите заснемат трогателната сцена, когато
Дитрих нетърпеливо
го чака сред тълпата и
при появата на Жан Га-

бен, който влиза в Париж на танк, неудържимо се хвърля в прегръдките му.
Във Франция двамата се снимат във филма
"Мартин Руманяк", оказал се пълен провал.
Силно раздразнен от не-

„Мулен Руж” –
вълшебна приказка

На 6 октомври 2019 г.
ще се навършат 130 години, откакто прочутото кабаре "Мулен
Руж" („Червената
мелница”) в Париж отваря врати за пръв път.
Неговият основател Жозеф Олер
е бизнесмен, който добре разбира потребностите на публиката и
създава точно това, което тя търси. Заедно с мениджъра на кабарето Зидлер
го правят известно като „Първия
дворец на жените“ и то бързо набира
популярност.
Кабарето се отличава със своята оригиналност. Отпред има голяма

червена вятърна мелница, проектирана с идеята да припомня истори-

ята на Монмартър, село във Франция, в което преди е имало много вятърни мелници, а
фасадата е декорирана

с примигващи светлинки, които за времето си са нещо изключително впечатляващо. Точно
до Мелницата е построен замък в готически стил, който
допълва екстравагантността на заведението.
Трябва да се отбележи, че жените в кабарето не са
продавали телата
си. Тяхната работа е
включвала да разговарят с гостите, да ги
забавляват и да им правят компания, нищо повече. Все пак повечето
от тях
са били големи
изкус и телки и
са успявали да
привлек а т
и з вестн
и
личн о сти, като са създавали
дълготрайни връзки с
тях.
„Мулен Руж” е смятан
от пуританите за скан-

успеха, както и от многобройните поклонници
на Марлене, измъчваният от ревност французин
й поставя условие - или
официален брак, или завинаги раздяла. Но навикът й да бъде свободна надделява над любовта. Тя умолява Габен
да я чака и буквално
избягва, без да отговори на ултиматума му. За
тази постъпка ще съжалява през целия си по-нататъшен живот. През юли
1946 г. Марлене получава писмо от
своя любим,
в което той
я уведомява
за решението си да скъсат завинаги:
"Чувствам, че
те загубих, колкото и добре да ни беше заедно.
Винаги ще си спомням
за теб с огромно съжаление."
Жан Габен най-сетне
открива жената, която е
чакал. Доминик Фурние
е манекенка в "Ланвин".

дално място, където
се танцуват неприлични танци. Смята се, че
именно тук се ражда съвременната версия на
танца кан-кан, при който танцьорките вдигат
високо крака, запрятайки воланите на полите и
фустите си чак над главата. За времето си това е било крайно неприлично и дори е имало
опити танцът да бъде забранен. Това начинание
обаче е било неуспешно, благодарение на което и днес всяка вечер
той присъства в шоуто.
Лоша или не, славата на „Мулен Руж” само
се увеличава през годините. В началото на
ХХ век тук танцува найизвестната и най-високоплатена танцьорка в
света – Мистингет, чиито крака са били застраховани за фантастичната сума от 500 000 франка. На това място са пели Жан Габен, Едит Пиаф, Морис Шевалие, Ив
Монтан, Франк Синатра,
Лайза Минели и други.
Тук танцува и българката Фео Мустакова.
Днес "Мулен Руж" е
нещо като вълшебна
приказка за възрастни, призрачен спомен
за отминала епоха, когато върху маси се танцувало кан-кан, изпивали се реки от шампанско, а пред дамите
дори с по-леко поведение се придържали
врати без страх кавалерът да бъде обвинен
в сексизъм или нещо
още по-лошо.

Двамата стават семейство през 1949 г. С нея
легендата прекарва остатъка от живота си и
има три деца - дъщерите Флоранс и Валери и
сина Матиас. Но Марлене не може да се примири с ролята на изоставена жена. Връща се отново в Париж, наема апартамент близо до мястото, където живее Габен
със своето семейство, и
го отрупва с писма, в ко-

ито го моли да се срещнат.
Годините след раздялата си с френския актьор Марлене Дитрих
прекарва в самота. И
когато през 1976 г. научава за смъртта на Габен, тя на всеослушание
се провъзгласява за негова вдовица. Оказва се,
че никога не е преставала да го обича. Любов,
на която е способен само един "син ангел".

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Маски срещу
бръчки по шията
Едни от най-коварните бръчки, които издават възрастта на жената, са тези на врата,
тъй като за тях не може да се каже, че са мимически. За да се подмлади кожата на врата,
редовно използвайте следната маска.
Залейте 2-3 супени лъжици нарязан на ситно пресен магданоз с 1 чаена чаша горещо
прясно мляко. Сварете го за не повече от 4-5
минути и прецедете готовия лосион. Докато е
топъл, навлажнете обилно памучна кърпа и я
увийте около врата си.

Изчакайте 20-30 минути, след което изплакнете с топла вода. За още по-силен подмладяващ ефект повтаряйте процедурата всяка вечер преди лягане, като след това нанасяйте
овлажняващ нощен крем. Ефекта ще видите
само за една седмица, а ако ритуалът за красота се превърне във ваша рутина, ще елиминирате бръчките само за месец.
Загрейте на водна баня нерафинирано
слънчогледово масло, навлажнете кърпа в
него и наложете като компрес за 20 минути.
Ефектът е възхитителен!
Тази маска ще изглади малките бръчици,
ще подхрани и стегне кожата.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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ÏрÀзÚÒ - „âåðíèÿò” çåëåí÷óê

Ñóïà ñ îâåñåíè ÿäêè
Продукти: праз - 500
г, зеленчуков бульон 600 мл (от кубче), прясно
мляко - 250 мл, масло - 70
г, сметана - 4 с.л., овесени
ядки - 4 с. л., брашно - 4 с. л.,
черен пипер - ½ ч. л., сол 1 ч. л., магданоз - 5 стръка.
Приготвяне: Празът се
нарязва на дребно и се запържва в маслото. Добавя

се брашното и се запържва 2 минути, след което се
залива с бульона и млякото и се оставя да кипне. Поръсва се със сол и черен
пипер и се добавят овесените ядки. Супата се вари
още 15 минути и след това се сервира поръсена с
магданоз и гарнирана със
сметана.

Ñàðìè ñ ãúáè

Празът придава индивидуалност и различен вкус на
всяка гозба и носи славата на едно от най-древните лекарства. С право може да се нарече "верният" зеленчук,
тъй като се среща на нашия пазар почти през цялата година. ароматният праз е най-популярен в периодите от
ноември до април и от май до юли. в зависимост от начина, по който е приготвен, той е с различно съдържание на
полезни вещества. отчитайки факта, че векове наред е
приеман за "широкоспектърно" лекарство, той е богат
не само на витамини (а, к и С) и минерали (натрий, калий,
калций и магнезий), но и на баластни вещества. Здравословните ползи, свързани с консумацията на праз, не са
никак малко: Смята се, че празът е изключително мощен
антиоксидант, борещ се успешно със свободните радикали. Специалисти препоръчват консумацията на праз
като превантивна мярка и профилактика срещу рак на
стомаха. има теории, че снижава нивото на холестерол
в кръвта, съобразно народната медицина. има свойството да разрежда кръвта, като предпазва от образуването на съсиреци. изключително подходящ е за състояния
като астма, хроничен бронхит, диабет, атеросклероза
и различни инфекции. Със сигурност всяка домакиня има в
своя тефтер поне няколко рецепти с този полезен зеленчук. опитайте го и в предлаганите от нас. да ви е сладко!

×îðáà ñúñ ñèðåíå
Продукти: праз - 300 г,
масло - 40 г, брашно - 20
г, сирене - 120 г, яйце - 1
бр., кисело мляко - 100 г,
черен пипер - на вкус, сол
- на вкус.
Приготвяне:: В тиган сгорещяваме
маслото и
приб а вяме
брашното
и го пържим
на тих огън до златисто. Разреждаме с вода и
посоляваме. Щом заври,

Êðåìñóïà ñ âàðåíè ÿéöà
Продукти:: 2 стръка праз, 6 стръкчета
целина, 1 л вода, черен пипер, сол,
индийско орехче, 2 ч. ч. коняк, 1
ч. ч. прясно мляко, 2 с. л. олио, 4
яйца, 30 г сирене.
Приготвяне: Празът и целината се нарязват на ситно и се
задушават за кратко в горещо олио. Заливат се с вода и се варят под
капак 20 минути. Всичко се пасира. По-

лученото пюре се овкусява с подправките, разрежда се с прясното мляко и се кипва. Добавя се конякът и ястието ври
още 2 минути.
Поднася се топло. Всяка
порция се декорира с разрязано на четири твърдо сварено яйце и поръсена с краве
сирене.

Ñ ãîð÷èöà è ñèðåíå
Продукти: кисело зеле (листа)
За плънката: 2 големи стръка праз лук, около 15
средни пресни печурки, 1/3 чаена чаша ориз, 1 средно голям морков, чубрица, риган, черен пипер, сол на
вкус, олио.
Приготвяне: Нарязваме праз лука на ситно. Почистваме и нарязваме гъбите и моркова на кубчета. В голям
тиган запържваме лука и гъбите, докато омекнат. Накрая
прибавяме и ориза и продължаваме да пържим, докато оризът стане прозрачен. Махаме тигана от котлона,
добавяме моркова и подправките. Напълваме зелевите листа със сместа и ги завиваме във формата на сарми, които подреждаме в тава. Заливаме ги с вода (да ги
покрие малко повече от 2/3), а накрая и с малко олио.
Печем ястието около 50-60 минути на 200 градуса. По
желание сервираме сармите с пресен магданоз, прясно
смлян черен пипер и микс от сладък и лют червен пипер.

Продукти: 4 твърдо сварени яйца, 6 стръка праз, 200 г сирене, 1
с. л. горчица, пикантни подправки,
червен пипер.
Приготвяне: Започваме с нарязването на колелца на праза. След като го нарежем, го изсипваме в тиган
с малко масло, където да го задушим.

Ïàíèðàí ñ êàéìà
Продукти: 5 стръка праз лук, 2
яйца, 3 с. л. брашно, 1 глава лук, 400
г кайма, 3 с. л. доматено пюре, 4 с.
л. олио, черен пипер, сол.
Приготвяне: Празът се нарязва
на парчета с дължина 5-6 см. Парчетата се пускат във вряща подсолена
вода за около 5 минути, за да омекнат. Изваждат се, отцеждат се, овалват се в брашно с малко сол, после в
разбитите яйца и се пържат в силно
сгорещено олио до златисто. Панираният праз се нарежда в широка
и плитка тенджера. Отделно се запържва ситно нарязаният лук (може
да се използва мазнината от праза)
до златист цвят, прибавя се кайма-

Слагаме го на котлона и бъркаме
обилно, за да не загори. Тогава добавяме от пикантните подправки и
червения пипер. Когато омекне напълно, добавяме и лъжичката горчица, разбъркваме хубаво и го махаме от котлона. Продължаваме, като
редим сварените яйца на дъното на
съд за печене, върху тях изсипваме
праза, разпределяме го равномерно и последното нещо e да сложим
натрошеното сирене и да поръсим
с червен пипер. Тогава яденето е
почти готово. Остава ни само да го
пъхнем в предварително загрятата
на 200 градуса фурна и да го запечем за около 20 минути.

та, доматеното пюре и малко вода
(водата, в която се е варил празът)
и се оставя да поври 5 минути. След
това сместа се изсипва върху наре-

дените парчета праз, разпределя се
равномерно, прибавя се малко вода и ястието се задушава на умерен
огън около 10 минути.

на едри хапки и се овкусява със сол, черен пипер, намачкан чесън и
олио. Разбърква се добре в купа.
Празът се нарязва на
едри парчета и с него се
постила дъното на та-

Ñ òåëåøêè
÷åðåí äðîá
Продукти: 800 г телешки черен дроб, 5 стръка праз лук, 100
г моркови, 100 г гъби, 150 г домати от консерва, 2 скилидки чесън, 60 г масло, 3 с. л. олио, 3 с. л.
брашно, 100 мл бяло вино, магда-

Ñúñ ñóøåíè ñëèâè
Продукти: 6-7 стръка праз лук, 130 мл олио, 2 глави лук, 1 супена лъжица брашно, 1
супена лъжица червен
пипер, 1 дафинов лист,
2 зърна бахар, 5-6 зърна черен пипер, 2 супени лъжици доматено пюре, 250 г сушени
сливи, сол.
Приготвяне: Запържваме лука в олиото до прозрачно. Прибавяме брашното, запържваме го за малко,

сипваме червения пипер и 2 чаши вода.
Подправяме с дафинов лист, бахар, черен пипер и доматено пюре.
Щом сместа заври,
добавяме сливите, 2
щипки сол и оставяме
ястието да къкри.
Загряваме тиган с
малко олио и запържваме нарязания праз.
Прибавяме го към яхнията и я варим 10 минути.

Ñúñ ñâèíñêî íà ôóðíà
Продукти: 1/2 кг
свинско месо, 3 стръка
праз лук, 3 с. л. олио, 2
скилидки чесън, 1 ч. л.
сол, 1 ч. л. черен пипер,
1 дафинов лист.
Приготвяне: Свинското месо се нарязва

прибавяме почистения и
добре измит праз, нарязан на ситно. Оставяме на
тих огън, докато омекне.
Прибавяме натрошеното
сирене.
След като заври, отстраняваме
тенджер а та със
супата от
котлона. Застройваме с разбитото в киселото
мляко яйце, като постепенно темперираме, за
да не се пресече.

вичка. Отгоре се изсипват свинските парчета
и тавичката се завива с
алуминиево фолио.
Пече се 40 минути
на 180 градуса, после се
маха фолиото и се допича за още 5-10 мину-

ти, докато течността от праза се изпа-

ри и месото придобие загар.

ноз, чубрица, червен пипер, черен пипер, сол.
Приготвяне: Нарязаните на
колелца праз лук и моркови се
запържват в маслото и към тях се
добавят нарязаните гъби и счуканият чесън. След 5 минути се добавят и доматите от консерва и се
овкусява със сол, червен пипер,
черен пипер и чубрица. Долива
се виното и ястието се оставя на
умерен огън да къкри, докато виното се намали наполовина.
Телешкият дроб се нарязва на
парчета, които се овалват в брашно и се пържат в олиото.
В тавичка се слагат задушените лук, моркови и гъби и отгоре се редят запържените парчета черен дроб. Ястието се запича
на фурна за 15 минути.
Сервира се с нарязан на ситно магданоз.
Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА

28.XI. - 4.XII.2018 г.

На гости

48

Български

във Вършец

11

Силата ни е в любовта към живота

Снимка за спомен - „парашутистката“
Захаринка Николова с главния редактор
П. Дафинкичев
От стр. 1
вода, отопление, ремонОтговаря за всичко при ти. Съдействаме с общинотсъствието на шефа и го ския автобус, те плащат саправи с желание и всеот- мо горивото и командиродайност. За добруджане- въчните на шофьора, когаца, попаднал в този кра- то пътуват по своите пласив Северозападен край, нове. В Драганово и Горявно не е било лесно да се но Озирово построихме
впише в жиизцяло новота на балви помеканджиите.
щения, обСтане ли дума
заведохме
за него, оценги. Отпуските са полокаме по 12
жителни: „Не
лв. на член
е нашенец, но
годишно.
го бива – казСега бяха
ва беловлас
по 10, не
местен жиса много,
тел, чакащ за
но от сърнякакъв доце. Ползкумент, и доват ги рабавя: - Захвационално.
не ли се с не- Председателката
В „Кознищо, нема ла- Цеца Антонова
ца” сме набаво!”
значили хи- Жената е оттук – ус- гиенистка на граждански
михва се бившият предста- договор. В тези средища
вител на курортния биз- за общуване и изяви кипи
нес. – Имам две прекрас- полезна дейност. Участват
ни дъщери – на 15 и 18 го- в градските празници, ние
дини, и се надявам да не посещаваме инициативизаминат нанякъде. Роди- те им. И според мен, и спотелите ми карат зимата в ред г-н Лазаров грижата за
Добрич. Баща ми се опла- възрастните хора е не саква, че няма какво да пра- мо функционално задълви и къде да отиде. Питам жение, но и морален дълг.
го: „Ами в клубовете? При Поддържаме обществена
нас наборите ти се съби- трапезария, храним 72-ма
рат, играят карти, табла, социално слаби безплатшах, ходят по екскурзии, но. Патронажът срещу 50
имат певчески състави, лв. месечно разнася по
участват във фестивали…” домовете първо, второ и
Точно тази дейност на трето ястие 22 дни месечнай-големия клуб във Вър- но – главно на пенсионешец – „Козница”, с
над 180 членове,
е причината да се
отзовем на поканата и да присъстваме на празника,
посветен на християнското семейство. И като национално издание
главният редактор
провери отношението на управата
към възрастните
хора. Практиката
показва, че колкото и да са инициативни лидерите на Отец Петко Балджиев
пенсионерството, без фи- ри, инвалиди, трудно поднансова подкрепа и по- вижни наши съграждани.
мощ от общините нещата Сигурно има и недоволни.
вървят трудно.
Но правим всичко според
- В града имаме два клу- възможностите си.
ба – споделя Петър СтояВесела и засмяна, на
нов. – „Козница” е от много входа на клуб „Козница”
отдавна. Председателката ни посрещна стара наша
му е огън. „Чинари” е от- познайница - Захаринка
скоро. В квартала Заноже- Николова. Човек трудно
не и в още пет села също може да й даде 72-те годиподдържаме сдруженията ни и никак не е чудно, че за
на възрастните хора. Оси- юбилея синът й, който рагуряваме дърва, поема- боти в чужбина, й подаряме всички разходи за ток, ва скок с парашут. Именно

това преди време предиз- в обществото. Имахме събитие – рождения ден почерпка и весели разговика интереса ни и отрази- добрия шанс да срещнем на 93-годишната Надеж- вори. Запознахме се с инхме събитието във вестни- забележителния духовен да Станкова, наричана с тересни хора, с героя на
ка, без лично да познаваме човек, приятел на клуба обич кака Надка. „Тя е на- социалистическия труд
смелата жена. Щастлива- - отец Петко Балджиев. шата модистка. Ушила е на Ангел Лучков, с украинката случайност ни срещна Той дружи с възрастните половината от нас абиту- та Мария Петрова, с Димис мечтателката, осъщест- хора от Вършец и е тра- риентските рокли и много тър Митов, който ни повила стремежа за незабра- диционен гост не само за тоалети” - представи ни я кани да видим неговата
вим полет.
църковни празници, но и председателката и допъл- гордост – собственоръчно
Захаринка е един от ак- по други поводи. Отецът ни, че се радва на изклю- сътворение с безвъзмезтивните членове на пен- се обърна с топли думи и чително уважение в целия ден труд „Райски кът”…
сионерското сдружение. към нас: „Добре дошли, град. С нея бе и синът й
Бихме останали още чаПее във фолклорната гру- представители на обича- Станчо. И двамата са ак- сове в задушевната обстапа, пише стихове и обе- ния наш вестник „Пенси- тивни членове. Не сме сре- новка. Не се хванахме на
ща да сътрудничи на
вестника, който следи с голям интерес.
В препълнения с хора клуб се здрависахме с енергичната Цеца Антонова, председателката, чиято
сърдечност веднага
премахна всички граници и ние с радост
се потопихме в празничната атмосфера,
събрала в ранния
следобед развълнуваното мнозинство. Певческа група „Детелини“
Г-жа Антонова е би- с ръководител Венка Методиева (втората отляво)
вша агрономка. Задомява онери”!” След това при- щали на друго място подо- хорото, но получихме опсе тук със състудент коле- ветствие прикова внима- бен феномен – син и роди- тимистичния заряд, който
га и създават семейство нието с разказ за величи- тел, членуващи в пенсио- цареше в просторното, укза пример. Определение- ето на жената, избрана нерско сдружение.
расено за повода помещето на зам.-кмета, че е огън от Господ за майчина люДумата бе дадена на ние. Масата пред нас мигчовек, напълно й приляга. бов, с оценката си за пен- главния редактор Петьо новено се отрупа с лакомНе може да стои без рабо- сионерския клуб като за- Дафинкичев, който запоз- ства. Председателката ната. Обна при- стояваше да опитаме от
щестсъства- нейния тиквеник. Съпрувената
щ и т е гът й пък – да отпием от
ангас про- тазгодишното му вино.
жираблеми- Едва ли имаше сред приност не
те, ре- състващите човек с пенй преш а в а - сия над социалния миничи да
ни от мум за оцеляване от 321
работи
в е с т - лв. Но тяхната сърцатост
в близника, и прогонваше тъжните миката агцелите, сли за незаслужената ни
рарна
к о и т о съдба на социална категоаптека.
екипът рия. Духовното богатство
Трябп р е - обаче не може да се отнев а следва. ме, когато сме в колектив
ло им
Благо- от единомишленици.
специдари,
Освен развлекателнаалист
че са та дейност клубът участи тя се
н а ш и ва и в подписки и подо т з о - Рожденичката кака Надка и синът й Станчо
читате- крепя всички инициативала.
ли, и ги ви, като приемането на
Помага си и материално, дружно семейство, обра- призова заедно да про- закона за възрастните хозащото пенсията й напра- зец и пример за младите. дължим борбата за отсто- ра, създаване на нациово е срамна. Когато уго- Празникът бе украсен от яване правото на възраст- нално представителство,
варяхме посещението на участието на фолклорна- ните хора за по-добър жи- и са убедени, че силаекипа, тя настоя да дой- та група „Детелини”. Му- вот.
та на нашедем на празника, за да бъ- зикалната програма, коГеорги
то поколеде всичко естествено, как- ято изнесоха, достави М а д ж а р ние е в мъдто си го правят традици- истинско удоволствие ски, член
ростта, знаонно. Не обича изкустве- на присъстващите. Пре- на управинията, които
ните инсценировки. Же- красни са тези жени в телния съпритежаваните донасят каквото са новите носии, осигурени вет, израме, и любоприготвили – пити, слад- от общината, със „злат- зи всеобвта към жики, дори пълнени чуш- ни” пендари на шиите и щото мневота. Сега
ки с картофи и праз, мъ- свежи цветя в косите. А ние за нетрескаво се
жете – по бутилка вино. най-впечатляващ е бля- о б х о д и готвят за коСлед официалната част се съкът в очите, настрое- мост
от
ледно-новочерпят. Може да са пред- нието, което носят. Гру- с р о ч н о
годишните
ставители на най-бедния пата с ръководител Вен- преизчиспразници.
според европейските ка Методиева изпълнява ляване на
НастоятелЗам.-председателката
стандарти край, но при- и народни, и стари град- пенсиите.
но ни покаВасилка Дамянова
тежават неотменните ка- ски песни. Има много из- Той полуниха пак да
чества мъдрост, знание и яви и награди. Голямата чава 230 лв., с които ед- ги посетим. Изпратиха
любов към живота.
им гордост е сребърни- ва свързва двата края. ни с възгласи: „Обичаме
Денят на християнско- ят медал от фолклорния Радка Савова, председа- ви!” Това пък бе нашата
то семейство Въведение фестивал в Смолянов- тел на ревизионната ко- награда, признанието на
Богородично тук се ува- ци. „А освен певици те мисия, подкрепи наша- читателите, с които сме
жава. Василка Дамяно- са и най-активните чле- та идея за общо пред- неделимо цяло. Затова и
ва, заместник-предсе- нове на клуба”, поясня- ставителство на пенси- често подчертаваме, че
дател на клуба, откри ва председателката Це- онерските организации, „Пенсионери” е нашияттържеството с кратко ца Антонова.
за да стигат исканията ни ваш вестник.
слово за значението на
Празникът продължи с до управляващите.
Маргарита ЛОЗАНОВА,
семейството и ролята му отбелязването на значимо
Празникът продължи с
Наталия ГЕНАДИЕВА

2

12

Трибуна

Ф

ашизмът е политика на геноцид по
отношение на расови, етнически и социални групи, които властта решава да унищожи като непълноценни
или вредни за обществото. Фашистката политика има много измерения,
едно от тях е икономическата политика в една
държава. Разбира се, тя
върви наред с потъпкването на човешките права, невъзможността да се
протестира и растящата
обществена деградация.
В началните години на
прехода към пазарно общество, когато започна
реституцията, преди приватизацията и връщането
на земята в реални граници, мой колега, изключителен историк и политолог, ми каза: „Частната собственост може да е
ефективна някъде, но историята на българската
буржоазия показва, че тя
много бързо се фашизира!“ Годините на прехода
показаха, че българските
едри собственици много
бързо се фашизират, те не
могат дори да бъдат буржоазия, защото буржоаз-
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Бюджет 2019 г - обикновен фашизъм!
ните ценности са демократични.
Третото правителство
на ГЕРБ след европредседателството на България започна яростно настъпление срещу всички
слоеве на гражданското
общество. Всеки производител, всеки дребен и
среден собственик е заплашен от унищожение
на собствеността, от данъчен произвол, от непосилни глоби и рекет на
всички равнища. Правителството и обслужващото мнозинството на ГЕРБ,
ВМРО, НФСБ и „Атака“ в
парламента започнаха
настъпление за пълнене
на бюджета и смазване
на дребните собственици с помощта на групата олигарси, т.нар. едър
бизнес и едри „работодатели“ около тях. Този
едър бизнес се фашизира, защото напълно се е
слял с държавното управление. И не просто се е
слял и го обслужва, той
вече изцяло зависи от управлението и лично от Б.
Борисов и Цв. Цветанов.

Те раздават обществените поръчки, те ги прекратяват, те ги замразяват или гонят обществено провалили се фирми.

станаха беззащитни заради собствената си наивност. Днес никой не смее
да каже, че се извършват
масови беззакония и то-

Те изпълняват присъдите на бизнеса. Примерите
не са малко – последните са „Джи-пи груп“, Миньо Стайков, Арабаджиеви, Баневи и несъмнено
ще последват и други верни на Борисов „приятели“. Те всичките си позволиха да търпят сливането
на правителство и прокуратура, позволиха си да
пълнят касите на ГЕРБ и

ва се нарича „обикновен
фашизъм“. Както едрите
собственици мачкат своите подизпълнители, както хората, които строят
пътища и работят в спиртоварните, са експлоатирани от техните собственици, така и самите едри
собственици вече са в капана на извънредна прокуратура и извънредни
съдилища. Така щракват

белезници на вчерашни
храненици и историята от
30-те години се повтаря.
След като „работодателите“, правителството
и „профсъюзите“ се прегърнаха за пореден път
тази есен, дойде ред и на
бюджет – 2019. Не мога
да изброя всички антисоциални и антиикономически мерки в бюджета
на Владислав Горанов и
неговия парламентарен
секретар Менда Стоянова. Само ще дам примери.
Реформа в здравеопазването не стана, парите за
здраве се увеличиха и кой
ще ги получи и как ще се
лекуват хората извън големите градове – никак.
Чрез бюджета ГЕРБ осъжда на смърт селяните, които със старите коли извозват продукцията
си до рекетьорите изкупвачи.
По медиите журналистите искат „чист въздух“,
притискат шофьори, които протестират, и въобще
не мислят, че някои вече не могат да дишат. Да,
тези, които едва дишат,

Германия след Меркел, Шоуто на Мая
България след Борисов

Ангела Меркел стъпка по стъпка
се оттегля от политическата сцена.
За Германия това е истински политически земетръс, но и в България сеизмографите скоро ще регистрират
нещо подобно. И то не (само) защото Бойко Борисов открай време се
профилира като политически почитател и последовател на германската канцлерка.
Меркел оглавява ХДС вече 18 години, а като канцлер управлява четвърти мандат. Успехът й се дължи
главно на три фактора. Тя съумя да
придвижи консерваторите в центъра на обществото, като предпазливо
и постепенно отваряше партията си
за една по-либерална и по-екологически отговорна политика. Меркел
спечели и задълго удържа симпатиите на мнозинството германци със
своя умерен политически стил и с огромното си чувство за отговорност.
И не на последно място: през тези
близо две десетилетия тя ловко блокираше и в крайна сметка обезвреждаше всички реални или потенциални конкуренти.

Паралели

Вижте само колко прилича тази
политическа биография на политическия път, извървян от Бойко Борисов. Неговата партия ГЕРБ също
съумя бързо да се настани в центъра на българското общество - като политическа сила, отворена във
всички посоки. Самият Борисов ("Вие
сте прости и аз съм прост, затова се
разбираме") проникна политически
в ДНК-то на много българи и съвсем
неслучайно кара вече трети премиерски мандат. И не на последно място: през целите тези близо 10 години той ловко блокираше и в крайна
сметка обезвреждаше всяка политическа конкуренция в така нареченото българско „дясно".
И проектът „Меркел", и проектът
„Борисов" изглеждат вече изчерпа-

ни. При това независимо от факта,
че под управлението на Ангела Меркел Германия процъфтява икономически, а в България през трите мандата на Бойко Борисов икономическите показатели не вървят нагоре.
Разбира се, между двете страни и
между двете личности има пропаст
от различия - достатъчно е да сравним равнищата на корупция, на медийна свобода и на благоденствие
или пък политическия стил на Меркел и този на Борисов. (Сравненията не са в полза на България и нейния премиер.) И все пак започващият
политически залез на Ангела Меркел
и на Бойко Борисов вещае и в двете страни един период, който бихме
могли да наречем „бой на негри в
тъмна нощ" - както политически некоректно се казваше в моето детство.
Никой не знае как ще изглежда
Германия след Меркел. Очакват се
политическо раздробяване и небивали досега политически коалиции в
Берлин. Може да има завой наляво,
може да има и завой надясно - просто
центробежните сили вече са неудържими. И във всички случаи ще наблюдаваме още три сюжета: борба за лидерство, отдръпване на Германия от
европейската политика и засилващи
се обществени напрежения.
И вижте сега колко правдоподобно звучи тази прогноза и за България след Борисов: раздробяване,
центробежни сили, лидерски борби, охладняване към ЕС, обществено напрежение.
С което стигаме до последната голяма разлика между сравняваните
несравняеми величини: германците са особено тревожни, защото не
са свикнали да живеят с усещането
за криза, докато за българите животът с усещането за криза си е всекидневие.
Александър АНДРЕЕВ,
Дойче веле

Влак 2601, първи вагон, купе №2, втора класа: добре дошли в хвърковатата приемна на
Мая Манолова в експреса "Златни пясъци".
В продължение на 7
часа и 33 минути - толкова трае "бързото" пътуване с БДЖ между София и Варна - Манолова приема лично
жалбите на граждани срещу правителството, чиновниците, монополите, търговските вериги, работодателите, живота, вселената и
всичко останало.
Това, което я
качи на влака, се
оказа необяснимият инат на финансовия министър Владислав Горанов.
С проекта за бюджет
2019 се направи промяна в Закона за НСО,
която вади омбудсмана от списъка на лицата с право на специализиран транспорт от държавната охрана "в мирно време".
За справка: шофьор и
кола от НСО се полагат
и на всички членове на
Министерския съвет (20
души, без да броим министър-председателя,
който се охранява по
специален ред), всички
конституционни съдии
(12 души), зам.-председателите на Народното
събрание (трима, след
отстраняването на Валери Жаблянов), председателите на ВКС и ВАС,
и кмета на София. Същото се полага и на бивши-

те председатели на Народното събрание и бившите премиери в продължение на 4 години
след освобождаването
им от длъжност.
Единствената фигура,
която ще бъде лишена
нарочно от вече съществуващата привилегия, е
омбудсманът. Мотивът:

функциите на Мая Манолова като обществен
защитник "не следва да
предполагат използването на специализиран
транспорт от НСО".
За да е ясно: не става
дума за пестене на "народната пара".
Разрешените разходи
както на НСО, така и на
омбудсмана не намаляват, а се увеличават през
2019 г. (заради ръста на
минималната работна
заплата).
Толкова ли е скъпа издръжката на канцеларията на Манолова? Зависи от гледната точка. Бюджетът й е с размера на
държавната субсидия
за пътното почистване
в община от типа на Георги Дамяново, Монтанско. Но на фона на общо-
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не са в София. Но какво
е това, ако не фашистко
мислене на цяло поколение бели якички и прочее
висшисти еколози?
Като цяло българинът
умира, но е страшно доволен, че в страната няма
закони и всичко е в ръцете на „бащицата“, а до него все някой вуйчо ще го
заведе. И то безплатно. То
че няма съд и пари за съд
няма да има – това не е
български въпрос. Няма
нужда да се говори за реакцията на опозицията, за
т.нар. „алтернативен“ бюджет, който само помага
на ГЕРБ да приеме своя.
Няма нито алтернативни действия, няма профсъюзи, няма инвестиции,
хората бягат, чужденците
ни се чудят как търпим. За
управляващите България
се е превърнала в гето, от
което може да се печели.
И в един кюп сме едри,
дребни и всякакви частни
и нечастни собственици.
Което каже властта – това
ще е. Може би това било
то демокрацията!
Доц. Мария ПИРГОВА,
д-р по политология,
преподавател в СУ„Св.
Климент Охридски”
то преразпределение
служебният шофьор на
омбудсмана е абсолютно пренебрежим, та чак
дребнав разход. Особено на фона на охраната
на "почетни председатели", "успели млади мъже", станали милионери
на държавна служба, и
други застрашени биологични видове.
Тогава защо изобщо промяната минава през бюджет 2019?
Някой би казал - наказателна акция заради
активността на омбудсмана около протеста
на майките. Нo недодяланият маниер с вдигането на слаба топка за
забивка от "противника" говори за по-различен замисъл.
Отлъчването й от клуба на служебния автопарк е толкова елементарно за отиграване заяждане, че честно казано, започва да изглежда като любезна услуга, преливане на политически капитал и превръщането й във "великомъченица" на скъперниците от МФ.
Във всички случаи кампаниите на омбудсмана са винаги обилно рекламирани, социално прицелени и подкрепяни от разнообразен брой граждански организации. Ако се доверим на изследванията,
рейтингът й доближава
до този на Румен Радев,
което я прави потенциален опасен противник и
за десницата, и за левицата, и за популистката
менажерия.
Дина КОСТОВА

Страницата подготви Цветан Илиев
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14:00 Студио Футбол - Евро
2020
14:30 Библиотеката
15:30 Целувката
17:00 Фестивалът в Гластънбъри
18:00 TrendY
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Джобът на Господ
22:45 По света и у нас
23:00 Деца на слънцето
0:30 Студио “Х”: Загадки при
разпродажби
2:00 Принудително укриване
3:45 Отблизо с Мира
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 3 декември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Точица
14:50 Космически кораб “Догстар” 2
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо

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

на природата
По света и у нас
Домът на вярата
Олтарите на България
Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи: “Тайната”
16:10 90 години от рождението на режисьора Никола
Корабов: “Тютюн”
17:15 Шифт
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Ястребът умира
22:20 По света и у нас
22:35 Туристически маршрути
23:05 Добър ден с БНТ 2
00:05 Америка днес
01:00 Ястребът умира
02:45 Знаете ли, че...
03:00 Време за губене
03:30 Загадката Нисово
04:00 Туристически маршрути
04:30 Рецепта за култура
05:30 Домът на вярата
05:45 Олтарите на България
НЕДЕЛЯ, 2 декември
06:00 Време за губене
06:30 Откакто свят светува
07:00 Сид – дете на науката
07:25 Внимание, роботика
07:50 Гимназия „Черна дупка“
08:15 Шифт
08:30 По света и у нас

09:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00

Неделна литургия
Домът на вярата
Рецепта за култура
По света и у нас
Варненско лято 2018
Световно наследство
Добър ден с БНТ 2
Вокалните метаморфози
на Панчо Владигеров
№1 Туризмът: Балетните
фестивали на Варна
90 години от рождението на режисьора Никола
Корабов: “Тютюн”
Златни ръце
На опера с БНТ 2: “Вива
ла оперета” по музика
на Калман, Лехар, Щраус,
Офенбах
Афиш
Натисни F1
Днес и утре
Младите иноватори
Откакто свят светува
Етнофокус
130 години от приемането на първия Закон за
адвокатите
Рецитал на Орлин Анастасов /бас/ и Никола
Таков /пиано/
Олтарите на България
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Афиш
Пътешествия
Европейски маршрути
Музика, музика...
Америка днес
Репетиция
Около света за 202 дни
Знаете ли, че…
№1 Туризмът: Балетните
фестивали на Варна
Арт стрийм
В близък план
Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 3 декември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Рила-приказна и неповторима
8:30 По света и у нас
8:45 Клуб “История.bg”
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Варненско лято 2018
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ
1:10 60 минути за култура
2:05 Олтарите на България
2:15 Репетиция
2:45 Младите иноватори
3:15 Часът на зрителите
3:45 Рила-приказна и непов-

торима
4:15 Афиш
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 4 декември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 Когато сърповете почиват
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 SS Британия
21:00 Евроновини
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Главната улица
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 SS Британия
4:20 Евроновини

СЪБОТА, 1 декември
Отблизо с Мира
Туризъм.бг
Открито с Валя Ахчиева
По света и у нас
TrendY
№1 Туризмът: Време за
шоу
10:00 Рецепта за култура
10:55 Клуб “История.bg”
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:15 Васко да Гама от село
Рупча: „Наказанието”
14:20 Битките за Европа:
“Ботевград - битката на
героя и предателя”
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Арис /юбилей на актрисата Евгения Баракова/
21:45 Международен фестивал
за поп и рок музика - София 2018 г.
23:00 Часът на зрителите
23:30 Олтарите на България
23:45 По света и у нас
0:00 Рецепта за култура
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция
2:00 Вечната музика
2:30 Младите иноватори
3:00 TrendY
3:30 Денят започва

НЕДЕЛЯ, 2 декември
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:15 Васко да Гама от село
Рупча: „Юнгата”
14:30 България от край до
край 7
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Моето мъничко нищо /
Боян Папазов на 75 години/
22:25 Нощни птици
23:25 Извън играта
0:10 По света и у нас
0:25 На опера с БНТ 2: “Вива
ла оперета” по музика
на Калман, Лехар, Щраус,
Офенбах
0:55 Библиотеката
1:55 Отблизо с Мира
2:55 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

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

ВТОРНИК, 4 декември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Умно село /сценографът
Никола Тороманов-Фичо
на 50 г./
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
4:45 Култура.БГ

30.XI. - 6.XII.2018 г.

БНТ 2
ПЕТЪК, 30 ноември
06:05 Семеен бизнес
06:30 Култура.БГ
07:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
08:00 Откакто свят светува
08:30 По света и у нас
08:45 История.bg
09:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Джунглата разказва
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Днес и утре
18:00 По света и у нас
18:20 Америка днес
19:10 10 000 крачки
19:20 Фортуната
21:10 Стани богат
22:00 Клуб “История.bg”
23:00 По света и у нас
23:25 Вреда
01:10 Музика, музика...
01:40 В близък план
02:10 10 000 крачки
02:20 Фортуната
04:00 Откакто свят светува
04:30 Библиотеката
05:30 Пътувай с БНТ 2
СЪБОТА, 1 декември
06:00 Часът на зрителите
06:30 Пазители на традициите
07:00 Сид – дете на науката
07:25 Внимание, роботика
07:50 Гимназия „Черна дупка“
08:15 Япония днес: Красотата
БНТ 4
ПЕТЪК, 30 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 Време за губене
13:30 Бразди
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Едно пътуване
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 В близък план
22:30 България от край до
край 7
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:45 Време за губене
2:15 Панорама

тв програми

12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Една жена на 33 /75 години от рождението на
Боян Папазов/
16:45 Най-големият музей в
света: Музеят “Пти Пале”
в Париж
17:10 Шоуто на Греъм Нортън
18:00 Извън играта
18:45 Планетата Земя 2: Равнини
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Принудително укриване
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Загадки при
разпродажби
0:05 Еднопосочен път
1:35 Планетата Земя 2: Равнини
2:25 Международен обмен
4:05 Днес и утре
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 2 декември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковци
6:55 Внимание, роботика
7:20 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Студио Футбол - Евро
2020
13:00 Теглене на жребий за
Евро 2020

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

ПЕТЪК, 30 ноември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Голямата любов на Д.Л.
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Вкусната България”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
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Български

19:50
20:00
20:45
21:00

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Ли Шаочуан
Квинтет” /Китай/
0:30 Международен обмен
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:00 Скритият език на парите:
Двете главни “ЕР” в Европейското банкерство
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 1 декември
6:05 Пиксел Пинки
6:30 Стройковците
6:50 Внимание, роботика
7:15 Сийбърт
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
08:30
09:00
09:15
09:30

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30

15:30
16:00
17:20
17:30

18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:35
22:45
23:00
00:00
00:15
00:45
01:00
01:30
02:25
02:55
03:50
04:00
04:30
05:00
05:30

20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30

Спортни новини
Референдум
София
По света и у нас
Зелена светлина
Връчване на наградите
“Мистър и Мисис Икономика 2018”
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 София
3:35 Джобът на Господ
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 5 декември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Лампедуза на хоризонта
22:00 София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
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23:30 Концерт на “Дейвид Дауър трио”
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 София
3:30 Лампедуза на хоризонта
4:20 Извън играта
5:05 Още от деня
ЧЕТВЪРТЪК, 6 декември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Дуелът на братята - историята на “Адидас” и
“Пума”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 TrendY
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни

4:30
5:30

Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
СРЯДА, 5 декември
6:00 Семеен бизнес
6:25 5 минути София
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 №1 Туризмът: Балетните
фестивали на Варна
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Вива
ла оперета” по музика
на Калман, Лехар, Щраус,
Офенбах
14:00 60 минути за култура
15:00 Опознай България
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Семеен бизнес
16:20 Приказки от двора на
баба Тодора
16:35 Златни ръце
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 SS Британия
21:00 Япония днес
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Пътуването
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ

1:40 60 минути за култура
2:40 SS Британия
4:20 Знаете ли, че...
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2
ЧЕТВЪРТЪК, 6 декември
6:00 Семеен бизнес
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
8:00 TrendY
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Отело”
от Джузепе Верди
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Семеен бизнес
16:25 Приказки от двора на
баба Тодора
16:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 SS Британия
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Добрият ученик
0:45 Натисни F1
1:00 Знание.БГ
1:30 60 минути за култура

СРЯДА, 5 декември
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 5
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 На опера с БНТ 2: “Вива
ла оперета” по музика
на Калман, Лехар, Щраус,
Офенбах
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 “Мистър и Мисис Икономика 2018”
1:00 Още от деня
1:40 България от край до
край 5

ЧЕТВЪРТЪК, 6 декември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Олтарите на България
14:15 Живот като на кино
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Библиотеката
3:30 Живот като на кино

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

2

14
ПЕТЪК, 30 НОЕМВРИ
06:00 „Гимназия за чудовища:
Приключенията на призрачния отряд”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 „Любов от втори опит”
еп. 11
15:00 „Шест сестри” с.3, еп. 69
16:00 „Алиса в страната на
любовта” с.2, еп. 61
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 „Скъпи наследници“ с.1,
еп. 155
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Искрите на отмъщението” с. 1, еп.59
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.5, еп.1
01:00 „Къща от карти” с.4, еп.13
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Приятели“ с.9
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 110
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване
05:30 „Ловци на храна“ – предаване за кулинарен
туризъм
bTV синема
Петък, 30 НОЕМВРИ
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
07:00 „Психотерапевт“
09:15 „Емпайър Стейт”
11:30 „Отново и отново”
13:30 „Революция Z“ с.2
14:30 „Обратно в игратa”
16:45 „Тайни“
18:45 „Тъмна вълна”– драма,
трилър, приключенски
(САЩ, Великобритания,
Южна Африка, Германия,
Франция, 2012), режисьор – Джон Стокуел,
актьори – Хали Бери,
Ралф Браун, Оливие Мартинес и др.
21:00 „Транспортер 3” – екшън,
криминален, трилър
(Франция, Великобритания, 2008), режисьор Оливие Мегатон, актьори
- Джейсън Стейтъм, Катя
Ченко, Наталия Рудакова,
Франсоа Берлеан, Робърт
Непър и др.
23:15 „Бягство“ - криминален,
екшън (САЩ, България,
2013), режисьор - Кортни
Соломон, Йорън Леви,
актьори - Итън Хоук,
Селена Гомез, Калоян
Воденичаров, Велизар
Пеев, Велислав Павлов,
Джон Войт, Селена Гомез,
Брус Пейн, Ивайло Герасков, Димо Алексиев,
Деян Ангелов и др.
01:00 „Непростимо 2013” – драма, уестърн (САЩ, 2013),
режисьор – Санг-ил Лий,
актьори - Кен Уатанаби,
Юн Кунимура, Шиоли
Куцуна и др.
03:30 „Убиец на пътя 3“ – ужас,
трилър(САЩ, 2004), режисьор - Деклан Обрин,
актьори - Кен Кирзингър
бтв комеди
Петък, 30 НОЕМВРИ
06:00 „Барът” – сериал
07:00 „Модерно семейство”
08:00 „Слънчева Филаделфия“
08:30 „Барът” – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Коледа с Тъкър“ –
драма, семеен (Канада,
2013), режисьор – Лари
А. МакЛиън, актьори –
Джеймс Бролин, Гейдж
Мънроу, Барбара Гордън
12:00 „Без пукната пара“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Модерно семейство“ –
сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 6
00:00 „Коледа с Тъкър“ –
драма, семеен (Канада,
2013), режисьор – Лари
А. МакЛиън, актьори –
Джеймс Бролин, Гейдж
Мънроу, Барбара Гордън
и др.
02:00 „Барът” – сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Барът” – сериал
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СЪБОТА, 1 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата”
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 17,18
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” – лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“
с.4, еп.5
13:00 „Господин Удкок“
15:00 „Бригада Нов дом“
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: „Завръщането
на Поли“
21:50 Мегахит: „Тами“ - комедия (САЩ, 2014),
режисьор - Бен Фалкон, актьори - Мелиса
Маккарти, Сюзан Сарандън, Кати Бейтс, Алисън
Джани, Марк Дюплас,
Дан Акройд, Бен Фалкон,
Сара Бейкър и др.
23:50 „Пасажери” – драма,
трилър (САЩ, 2008), режисьор - Родриго Гарсия,
актьори - Ан Хатауей,
Патрик Уилсън, Даян Уест,
Дейвид Моус, Андре Броуър и др.
01:40 „2047: Смъртна заплаха”
- екшън, сай фай, трилър
(САЩ, 2014), режисьор Алесандро Капоне, актьори - Дани Глоувър, Дарил
Хана, Майкъл Мадисън и
др.
03:40 „Мармалад” /п./ – токшоу

НЕДЕЛЯ, 2 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Барби: Страната на сънищата”
07:00 „Двама мъже и половина” с.9, еп. 19,20
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” – токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „Ловци на храна“ – предаване за кулинарен туризъм с Chef Андре Токев
13:00 „Перфектният ритъм“
15:00 „Лили рибката“
17:00 „120 минути” – публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” – публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Фермата: Съединение”
22:00 „Папараци“ – телевизионен таблоид
23:00 „Нека сме ченгета“ екшън, комедия (САЩ,
2014), режисьор - Люк
Грийнфилд, актьори
– Джейк Джонсън, Деймън Уейънс, Роб Ригъл,
Джеймс Д’Арси, Анди
Гарсия и др.
01:00 „В земя на кръв и мед” драма, романтичен (САЩ,
2011), режисьор - Анджелина Джоли, актьори
- Зана Марианович, Горан
Костич, Раде Шербеджия,
Бранко Джурич, Никола
Джуричко, Горан Йевтич
и др.
03:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./– сериал
04:00 „120 минути” /п./ – публицистично предаване
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване
ПОНЕДЕЛНИК, 3 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Гимназия за чудовища:
Приключенията на призрачния отряд”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, еп.
12
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 70
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 62
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 156
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.60
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 4
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.5, еп.2
01:00 „Къща от карти” – сериал, с.5, еп.1
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Приятели“ – сериал, с.9

04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 111
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване
ВТОРНИК, 4 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Гимназия за чудовища:
Приключенията на призрачния отряд”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, еп.
13
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 71
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 63
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 157
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.61
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.5, еп.3
01:00 „Къща от карти” – сериал, с.5, еп.2
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Приятели“ – сериал, с.9
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.11, еп. 112

05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване
СРЯДА, 5 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Гимназия за чудовища:
Приключенията на призрачния отряд”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, еп.
14
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.3, еп. 72
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 64
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 158
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.62
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.5, еп.4
01:00 „Къща от карти” – сериал, с.5, еп.3
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Приятели“ – сериал, с.9
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.12, еп. 1
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 6 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Гимназия за чудовища:
Приключенията на призрачния отряд”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Любов от
втори опит” – сериал, еп.
15
15:00 Премиера: „Шест сестри”
– сериал, с.4, еп. 1
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” –
сериал, с.2, еп. 65
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници“ – сериал, с.1,
еп. 159
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Искрите на
отмъщението” – сериал,
с. 1, еп.63
21:00 „Фермата: Съединение” –
риалити, сезон 5
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Вътрешна сигурност”–
сериал, с.5, еп.5
01:00 „Къща от карти” – сериал, с.5, еп.4
02:00 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:00 „Приятели“ – сериал, с.9
04:50 „Опасни улици”– сериал,
с.12, еп. 2
05:30 „Лице в лице” /п./– публицистично предаване

Събота, 1 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Емпайър Стейт” - драма
(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел, актьори
- Лиъм Хемсуърт, Дуейн
Джонсън - Скалата, Ема
Робъртс, Ники Рийд, Крис
Диамантопулос, Роджър
Гуенивир Смит и др.
08:00 „Кой е баща ни?”
10:15 „Играта на Ендър“ 12:30 „Като на кино“ – предаване за кино
13:45 „Гаднярът” – комедия
15:45 „Транспортер” – екшън
17:30 „Транспортер 2” – екшън
(САЩ, 2005), режисьор
- Луис Летер, актьори
- Александро Гасман,
Джейсън Флеминг, Амбър Валета, Кейт Наута,
Матю Модин и др.
19:15 „Бягство“ - криминален
21:00 „Отбранителна линия” драма
23:00 Cinema X: „Възкресение”
– трилър (САЩ, 2015),
режисьор - Дейвид Гелб,
актьори - Марк Дюплас,
Евън Питърс,Оливия
Уайлд, Доналд Глоувър,
Скот Шелдън, Рей Уайз,
Сара Болгър и др.
00:45 „Като на кино“ – предаване за кино
01:45 „Обратно в игратa”
– драма (САЩ, 2012), режисьор - Робърт Лоренц,
актьори - Клинт Истууд,
Скот Истууд, Челси Рос,
Реймънд Антъни Томас,
Джон Гудман, Джъстин
Тимбърлейк, Робърт
Патрик и др.
04:00 „Несправедливо обвинена“ – криминален, мистерия, трилър (Канада,
САЩ, 2012), режисьор
– Джим Донован, актьори – Мари Авгеропулос,
Кристина Кокс

Неделя, 2 ДЕКЕМВРИ
06:00 „С любов, Роузи” – романтичен, комедия
08:00 „Изчезването на Кейси
Антъни” - криминален
10:00 „Параноя” – драма, трилър (Великобритания,
2013), режисьор - Робърт
Лукетич
12:15 „Суфражетка“ - драма
14:30 „Отбранителна линия”
16:30 „Транспортер 3”
18:45 „Обратно в игратa”
– драма (САЩ, 2012), режисьор - Робърт Лоренц,
актьори - Клинт Истууд,
Скот Истууд, Челси Рос,
Реймънд Антъни Томас,
Джон Гудман, Джъстин
Тимбърлейк, Робърт
Патрик и др.
21:00 „Непобедимите 3” –
екшън, приключенски,
трилър (САЩ, 2014),
режисьор - Патрик Хюз,
актьори - Силвестър Сталоун, Ранди Котур, Тери
Крюз, Харисън Форд,
Антонио Бандерас, Келси
Грамър и др.
23:30 „Оцеляване” – трилър
(САЩ, 2015), режисьор
- Джеймс Мактийг, актьори – Паркър Сойерс,
Дилън Макдърмът,
Башар Рахал, Ройс Пиърсън, Робърт Форестър,
Мила Йовович, Анджела
Басет, Пиърс Броснан и
др.
01:30 „Играта на Ендър“ - фентъзи, екшън (САЩ, 2013),
режисьор - Гевин Худ,
актьори - Ейса Батърфийлд, Хейли Стейнфелд,
Абигейл Бреслин, Харисън Форд, Бен Кингсли и
др.
03:45 „Възкресение” – трилър
(САЩ, 2015), режисьор Дейвид Гелб

Понеделник, 3 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Отново и отново”
08:00 „Революция Z“ , с.2
09:15 „Любовта се случва”
11:45 „Отново и отново”
13:45 „Революция Z“ , с.2
14:45 „Бягство“ - криминален,
екшън (САЩ, България,
2013), режисьор - Кортни
Соломон, Йорън Леви,
актьори - Итън Хоук,
Селена Гомез, Калоян
Воденичаров, Велизар
Пеев, Велислав Павлов,
Джон Войт, Селена Гомез
16:30 „Оцеляване” – трилър
(САЩ, 2015), режисьор
- Джеймс Мактийг, актьори – Паркър Сойерс,
Дилън Макдърмът,
Башар Рахал, Ройс Пиърсън, Робърт Форестър,
Мила Йовович, Анджела
Басет, Пиърс Броснан и
др.
18:45 „Играта на Ендър“ фентъзи, екшън (САЩ,
2013), режисьор - Гевин
Худ, актьори - Ейса
Батърфийлд, Хейли Стейнфелд, Абигейл Бреслин,
Харисън Форд, Бен Кингсли и др.
21:00 Премиера: „Мохаве“ трилър (САЩ, 2015), режисьор - Уилям Монахан,
актьори - Гарет Хедлънд,
Оскар Айзък, Марк Уолбърг, Фран Кранц и др.
23:00 –„Кралски афери” - драма, исторически, романтичен (Дания, Швеция,
Чехия, Германия, 2012),
режисьор – Николай
Арсел, актьори – Мадс
Микелсен, Алисия Викандер, Микел Бо Фолсгаард, Давид Денсик, Трин
Дирхолм и др.
01:45 „Отново и отново”
03:45 „Революция Z“ , с.2

Вторник, 4 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Отново и отново”
08:00 „Революция Z“ , с.2
09:15 „Бягство“ - криминален
11:15 „Отново и отново”
13:15 „Революция Z“ , с.2
14:15 „Чарлз Дарвин: Сътворение“ – драма, исторически, биографичен
16:30 „Непобедимите 3” –
екшън, приключенски,
трилър (САЩ, 2014),
режисьор - Патрик Хюз,
актьори - Силвестър Сталоун, Ранди Котур, Тери
Крюз, Харисън Форд,
Антонио Бандерас, Келси
Грамър и др.
19:15 „Транспортер” – екшън,
криминален, трилър
(САЩ, Франция, 2002),
режисьор - Кори Юен,
актьори - Шу Ки, Джейсън Стейтам, Мат Шулц,
Франсоа Берлеани и др.
21:00 „Мръсни пари“ - криминален, драма (САЩ,
2014), режисьор - Майкъл Р. Роскам, актьори
- Том Харди, Нуми Рапас,
Джеймс Гандолфини,
Матиас Шьонертс, Джон
Ортиз, Елизабет Родригез, Джеймс Фречвил и
др.
23:15 „Тайният живот на вторите съпруги” – драма,
романтика (САЩ, 2008),
режисьор - Джордж
Менделук, актьори - Андреа Рот, Брайън Макнамара и др.
01:15 „Отново и отново”
03:15 „Революция Z“ , с.2
04:15 „Мохаве“ - трилър (САЩ,
2015), режисьор - Уилям
Монахан, актьори - Гарет
Хедлънд, Оскар Айзък,
Марк Уолбърг, Фран
Кранц и др.

Сряда, 5 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Отново и отново”
08:00 „Революция Z“ , с.2
09:15 „Оцеляване”
11:30 „Отново и отново”
13:30 „Хрониките на Шанара“
14:30 „Спокойна нощ“ - драма,
романтика (САЩ, Великобритания, 2007), режисьор - Джейк Полтроу
16:15 „Кралски афери” - драма, исторически, романтичен (Дания, Швеция,
Чехия, Германия, 2012),
режисьор – Николай
Арсел, актьори – Мадс
Микелсен, Алисия Викандер, Микел Бо Фолсгаард, Давид Денсик, Трин
Дирхолм и др.
19:15 „Транспортер 2” – екшън
(САЩ, 2005), режисьор
- Луис Летер, актьори
- Александро Гасман,
Джейсън Флеминг, Амбър Валета, Кейт Наута,
Матю Модин и др.
21:00 „Лоракс” – анимация,
семеен, фентъзи (САЩ,
2012), сценаристи – Кен
Даурио, Чинко Пол,
режисьори – Крис Рено,
Кайл Балда
22:45 „Прераждане“ - драма,
романтичен (САЩ, 2004),
режисьор - Джонатан
Глейзър, актьори - Никол
Кидман, Камерън Брайт,
Дани Хюстън, Лорийн
Бъкол, Алисън Елиът и
др.
01:15 „Момчето с механичното сърце“ – анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013),
сценарист – Матиас Малзию, режисьори – Стефан
Берла, Матиас Малзию
03:00 „Отново и отново”
04:00 „Революция Z“ , с.2

Четвъртък, 6 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Отново и отново”
08:00 „Хрониките на Шанара“
09:15 „Чарлз Дарвин: Сътворение“ – драма
11:45 „Отново и отново”
13:45 „Хрониките на Шанара“
14:45 „Тайният живот на вторите съпруги” – драма,
романтика (САЩ, 2008),
режисьор - Джордж
Менделук, актьори - Андреа Рот, Брайън Макнамара и др.
16:45 „Лоракс” – анимация,
семеен, фентъзи (САЩ,
2012), сценаристи – Кен
Даурио, Чинко Пол,
режисьори – Крис Рено,
Кайл Балда
18:45 „Транспортер 3” – екшън, криминален,
трилър (Франция, Великобритания, 2008), режисьор - Оливие Мегатон,
актьори - Джейсън Стейтъм, Катя Ченко, Наталия
Рудакова, Франсоа Берлеан, Робърт Непър и др.
21:00 „Големият заговор“ комедия, криминален
(САЩ, 2004), режисьор
- Джордж Ермитидж,
актьори – Оуен Уилсън,
Бъч Хелемано, Чарли
Шийн, Вини Джоунс, Уили Нелсън, Сара Фостър,
Морган Фрийман и др.
22:45 „Перфектно убийство”
– криминален, драма,
трилър (САЩ, 1998),
режисьор - Андрю Дейвис, актьори - Гуинет
Полтроу, Майкъл Дъглас,
Виго Мортенсен и др.
01:00 „Психотерапевт“ – комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор – Джонас
Пейт, актьори – Кевин
Спейси, Джо Нунез, Марк
Уебър и др.

Събота, 1 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
07:00 „Загадките на Лора“ –
сериал
08:00 „Кое е това момиче“ –
сериал
10:00 „Запознай се с нашите“
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор - Джей Роуч,
актьори - Робърт де
Ниро, Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Блайт Данър,
Джеймс Ребхорн и др.
12:00 „Коледа с Тъкър“ –
драма, семеен (Канада,
2013), режисьор – Лари
А. МакЛиън, актьори –
Джеймс Бролин, Гейдж
Мънроу, Барбара Гордън
и др.
14:00 „По средата“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ –
сериал
18:30 „Новите съседи“ – сериал
20:30 „Отмъщение по женски”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор Ник Касаветис, актьори
- Камерън Диас, Лесли
Ман, Николай КостерВалдау, Дон Джонсън,
Кейт Ъптан, Тейлър Кини,
Ники Минаж и др.
22:30 „Хотел Елеон” – сериал
23:30 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
00:30 „Загадките на Лора“ –
сериал
01:30 „Кое е това момиче“ –
сериал
03:30 „По средата“ – сериал
05:00 „Хотел Елеон” – сериал

Неделя, 2 ДЕКЕМВРИ
06:00 „Слънчева Филаделфия“
07:00 „Загадките на Лора“
08:00 „Кое е това момиче“ –
сериал
10:00 „Отмъщение по женски”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор Ник Касаветис, актьори
- Камерън Диас, Лесли
Ман, Николай КостерВалдау, Дон Джонсън,
Кейт Ъптан, Тейлър Кини,
Ники Минаж и др.
12:00 „София Грейс и Роузи:
Кралско приключение“
– приключенски, комедия, семеен (САЩ, 2014),
режисьор – Брайън
Левант, актьори – София
Грейс Браунлий, Роузи
МакКлилънд, Жаки Ачилеас и др.
14:00 „По средата“ – сериал
16:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
17:30 „Загадките на Лора“ –
сериал
18:30 „Новите съседи“ – сериал
20:30 „Запознай се с нашите“
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор - Джей Роуч,
актьори - Робърт де
Ниро, Бен Стилър, Оуен
Уилсън, Блайт Данър,
Джеймс Ребхорн и др.
22:30 „Хотел Елеон” – сериал
23:30 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
00:30 „Загадките на Лора“ –
сериал
01:30 „Кое е това момиче“ –
сериал
03:30 „По средата“ – сериал
05:00 „Хотел Елеон” – сериал

Понеделник, 3 ДЕКЕМВРИ
06:00 „ Слънчева Филаделфия”
07:00 „Стъпка по стъпка”
08:00 „Клуб Веселие“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели“
10:00 „Всъщност е забавна история“ - драма, комедия,
романтичен (САЩ, 2010),
режисьори - Анна Боден,
Райън Флек, актьори –
Кийр Джилкрист, Ема
Робъртс, Зоуи Кравиц,
Джим Гафиган, Вайола
Дейвис, Лорън Греъм,
Зак Галифанакис, Асиф
Мандви и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Домашен арест“
18:00 „Без пукната пара“
19:00 „Стъпка по стъпка“
20:00 „Новите съседи“
22:00 „По средата“
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Всъщност е забавна история“ - драма, комедия,
романтичен (САЩ, 2010),
режисьори - Анна Боден,
Райън Флек, актьори –
Кийр Джилкрист, Ема
Робъртс, Зоуи Кравиц,
Джим Гафиган, Вайола
Дейвис, Лорън Греъм,
Зак Галифанакис, Асиф
Мандви и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
03:00 „Клуб Веселие“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал

Вторник, 4 ДЕКЕМВРИ
06:00 „ Слънчева Филаделфия”
07:00 „Стъпка по стъпка”
08:00 „Клуб Веселие“ – сериал
09:00 „Домашен арест“
10:00 „Много важен филм“ –
комедия (САЩ, 2008), режисьор - Дейвид Зукер,
актьори - Трейс Абкинс,
Кевин Фърли, Келси Грамър, Гофри Аренд, Скот
Бейли, Даян Лин Барън
12:00 „Без пукната пара“ – сериал
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Много важен филм“ –
комедия (САЩ, 2008), режисьор - Дейвид Зукер,
актьори - Трейс Абкинс,
Кевин Фърли, Келси Грамър, Гофри Аренд, Скот
Бейли, Даян Лин Барън и
др.
02:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
03:00 „Клуб Веселие“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал

Сряда, 5 ДЕКЕМВРИ
06:00 „ Слънчева Филаделфия”
07:00 „Стъпка по стъпка”
08:00 „Клуб Веселие“ – сериал
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „София Грейс и Роузи:
Кралско приключение“
– приключенски, комедия, семеен (САЩ, 2014),
режисьор – Брайън
Левант, актьори – София
Грейс Браунлий, Роузи
МакКлилънд, Жаки Ачилеас и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“
17:00 „Комиците и приятели“ –
комедийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „София Грейс и Роузи:
Кралско приключение“
– приключенски, комедия, семеен (САЩ, 2014),
режисьор – Брайън
Левант, актьори – София
Грейс Браунлий, Роузи
МакКлилънд, Жаки Ачилеас и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
03:00 „Клуб Веселие“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал

Четвъртък, 6 ДЕКЕМВРИ
06:00 „ Слънчева Филаделфия”
07:00 „Стъпка по стъпка”
08:00 „Клуб Веселие“ – сериал
09:00 „Комиците и приятели”
10:00 „Андре” – драма, приключенски, семеен (САЩ,
1994), режисьор - Джордж Милър, актьори Кейт Карадин, Тина Марджорино, Челси Фийлд,
Джошуа Джаксън, Шейн
Майър и др.
12:00 „Без пукната пара“
13:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
14:00 „По средата“ – сериал
15:00 „Новите съседи“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Без пукната пара“ – сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
20:00 „Новите съседи“ – сериал
22:00 „По средата“ – сериал,
с.7
23:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, с. 7
00:00 „Андре” – драма, приключенски, семеен (САЩ,
1994), режисьор - Джордж Милър, актьори Кейт Карадин, Тина Марджорино, Челси Фийлд,
Джошуа Джаксън, Шейн
Майър и др.
02:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал
03:00 „Клуб Веселие“ – сериал
04:00 „Теория за големия
взрив” – сериал
05:00 „Слънчева Филаделфия“
– сериал

28.XI. - 4.XII.2018 г.

ПЕТЪК, 30 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус”
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Анатомия на гнева“ (премиера) – сериен филм
21.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
22.30 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Кодекс на убийството” –
сериен филм
01.30 „Мотив” – сериен филм, 4
сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

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

Тв Европа
ПЕТЪК, 30 ноември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли

Най-гледаните
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Български

тв програми

15

СЪБОТА, 1 декември
07.00 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм,
сезон 5
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Лъжльото” – с уч. на
Джим Кери, Джъстин
Купър, Кери Елуис, Сузи
Кърц, Дженифър Тили,
Мора Тиърни и др.
14.50 „Смахнатият професор
2“ – с уч. на Еди Мърфи,
Джанет Джаксън, Джон
Алес, Ричард Гант и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Хобит: Неочаквано
пътешествие “ – с уч. на
Мартин Фрийман, Иън
Маккелън, Илайджа Уд,
Хюго Уивинг, Орландо
Блум, Кейт Бланшет, Кен
Скот, Кристофър Лий,
Люк Евънс
23.30 „Дивергенти: Предани” –
с уч. на Шайлийн Уудли,
Майлс Телър, Зои Кравиц, Надя Хилкер, Тео
Джеймс, Ансел Елгорт и
др.
02.00 „Смахнатият професор
2“ – с уч. на Еди Мърфи,
Джанет Джаксън, Джон
Алес, Ричард Гант и
др./п/
04.40 „Лъжльото” – с уч. на
Джим Кери, Джъстин
Купър, Кери Елуис, Сузи
Кърц, Дженифър Тили,
Мора Тиърни и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 2 декември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от Чикаго”
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Вкусът на любовта” – с
уч. на Марла Соколоф,
Бари Уотсън, Аманда
Ригети, Кристофър Лойд
14.30 „Коледа в сърцата” (премиера) - с уч. на Емили
Улеруп, Кристофър Полаха, Кристъл Лоу, Никълъс
Карела, Шарън Лорънс
16.15 „Аз обичам България“
– забавно предаване, 3
сезон
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 „Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Невероятният Спайдърмен 2” (премиера) – с
уч. на Андрю Гарфийлд,
Ема Стоун, Джейми Фокс,
Колм Феоре, Дейн Дехаан, Фелисити Джоунс,
Пол Джамати и др.
22.50 „Война на дронове” – с
уч. на Хелън Мирън,
Алън Рикман, Аарън Пол,
Баркад Абди, Иън Глен и
др.
01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.30 „Коледа в сърцата” - с уч.
на Емили Улеруп, Кристофър Полаха, Кристъл
Лоу, Никълъс Карела,
Шарън Лорънс и др. /п/
03.20 „Вкусът на любовта” – с
уч. на Марла Соколоф,
Бари Уотсън, Аманда

Ригети, Кристофър Лойд
и др. /п/
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4
сезон /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 3 декември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 (премиера) – риалити шоу
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 BIG BROTHER: MOST
WANTED 2018 – риалити
шоу, на живо от Къщата
00.30 „Кодекс на убийството” –
сериен филм
01.30 „Мотив” – сериен филм, 4
сезон
02.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
03.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Мотив” – сериен филм, 4
сезон /п/

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

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

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

СЪБОТА, 1 декември
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Денят на живо”
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива”

НЕДЕЛЯ, 2 декември
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
08:00 „Холивуд” /п/
08:45 „Парчета от реалността
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет
11:00 „Седмицата с Канал 3”
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
– /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 3 декември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

ВТОРНИК, 4 декември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Александър Владимиров /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Беновска пита”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 Повторения

СРЯДА, 5 декември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
19:30 „България - Италия”- футболен турнир „Проф. д-р
Лъчезар Цоцорков”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 6 декември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:10 Футболен турнир „Проф.
д-р Лъчезар Цоцорков” –
детски финал
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

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

17.35
18.00
18.15
18.30

„В обектива”
Новини
„В обектива”
Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 2 декември
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Прогноза за времето
10.15 Телестар
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45 Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Спорт
14.00 Новини

14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с
Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с
Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство
с Даниела Наумова”
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ.
предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ.
предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 3 декември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини

12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли- продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 4 декември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт

16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 5 декември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт

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

Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публицистика
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 6 декември
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” –
сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”

11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-продължение
17.30 новини
17.35 Темите - публицистика
18.00 Новини
18.10 Темите - публицистика
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.45 Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите
20.30 новини
20.40 Темите - публицистика
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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поздравителен концерт
06.45 Дискусионно студио”
петък, 30 ноември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване
14.00 „Дискусионно студио“
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване
06.00 „Всички на мегдана“ -

ЕВ Р ОКОМ
Петък, 30 ноември
10:00 Истинският Родриго - 28
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 59 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 21 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 21 еп. - Сериал
03:00 Истинският Родриго - 28
еп. - Сериал
04:00 Сладка тайна - 59 еп. Сериал
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 1 декември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със

Первый канал (ОРТ)
Петък, 30 ноември
08:00 Новости
08:20 «Сегодня 30 ноября. День
начинается» (6+)
08:55 «Модный приговор» (6+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости (с субтитрами)
14:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 «Мужское / Женское» (16+)
16:00 «Время покажет» (16+)
17:00 Вечерние новости (с субтитрами)
17:25 «Время покажет» (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
20:00 «Время»
20:30 «Лучше всех!» (0+)
21:55 «Вечерний Ургант» (16+)
22:45 К юбилею Бориса Гребенщикова. Концерт «Огонь Вавилона» (16+)
00:05 Станислав Говорухин, Сергей Бугаев, Татьяна Друбич,
Виктор Цой в фильме Сергея
Соловьева «Асса» (16+)
02:35 «Время покажет»
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:10 «Модный приговор» (6+)
05:00 Новости
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Най-гледаните
събота, 1 декември
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.00 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
01.30 “Карай да върви, това
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров

07:05
07:45
08:00
08:40
09:00
09:10
10:10
11:00
11:15
12:05
13:05

14:50
17:00
18:35

тв програми

28.XI. - 4.XII.2018 г.

вторник, 4 декември
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо/
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”/
повторение/
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо/
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо/
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо/
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо/
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.30 “Дискусионно студио”
повторение
02.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“

сряда, 5 декември
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
00.30 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 “Нови хоризонти“ – повторение
04.00 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с

водещ Пламен Павлов
повторение/
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение/
06.45 Дискусионно студио”

неделя, 2 декември
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.00 Разбулване
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времето
01.45 “Паралакс“
03.15 Прокудени от бащин
край
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт

понеделник, 3 декември
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 на живо/
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение/
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”/
повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“

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

Понеделник, 3 декември
10:00 Истинският Родриго - 29
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 59 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 21 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 21 еп. - Сериал
03:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Истинският Родриго - 29
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 59 еп. Сериал

06:00 Делници - с Николай
Колев

Сряда, 5 декември
10:00 Истинският Родриго - 30
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 60 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 22 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 Лъжливи рими - сериал
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 22 еп. - Сериал
02:45 Честно казано - с Люба
Кулезич
04:30 Истинският Родриго - 30
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 60 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 6 декември
10:00 Истинският Родриго - 31
еп. - Сериал
11:00 Сладка тайна - 61 еп. Сериал
12:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
13:00 Новини
13:15 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
14:15 Лъжливи рими - сериал
14:45 Новини
15:00 Дон Матео - 23 еп. - Сериал
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дон Матео - 23 еп. - Сериал
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
04:30 Истинският Родриго - 31
еп. - Сериал
05:15 Сладка тайна - 61 еп. Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

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

05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Леонид Быков в комедии
«Максим Перепелица» (0+)
05:35

Български

Събота, 1 декември
Леонид Быков в комедии
«Максим Перепелица» (0+)
«Играй, гармонь любимая!»
(12+)
«Смешарики. Новые приключения» (0+)
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Владимир Машков. Один по лезвию ножа»
(16+)
«Теория заговора» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт» (6+)
«Никита Михалков. Чужой
среди своих» (12+)
Юрий Богатырёв, Анатолий
Солоницын, Александр
Пороховщиков, Константин
Райкин в фильме Никиты
Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (12+)
Юбилейный концерт Ильи
Резника (0+)
Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
«Сегодня вечером» (16+)

20:00 «Время»
20:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:50 Премьера. Валерий Сюткин.
«То, что надо». Юбилейный
концерт (12+)
23:40 Иван Охлобыстин, Евдокия
Малевская, Анастасия Мельникова, Гарик Сукачёв в
фильме «Птица» (12+)
01:15 Геннадий Хазанов, Вячеслав
Невинный в фильме «Полицейские и воры» (12+)
02:55 Павел Луспекаев, Борис
Новиков в фильме «Голубая
стрела» (12+)
04:25 «Контрольная закупка» (6+)
05:00 Новости
05:10 «Гении и злодеи» (12+)
05:35 Леонид Харитонов в фильме
«Улица полна неожиданностей» (0+)
Неделя, 2 декември
«Смешарики. ПИН-код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Премьера. «Строгановы. Елена последняя» (12+)
06:50
07:00
07:30
08:25

Вторник, 4 декември
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
05:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
06:00 Делници - с Николай
Колев

10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 Премьера. «Вокруг смеха» в
Государственном Кремлевском Дворце (12+)
12:40 «Наедине со всеми» (16+)
14:30 Кино в цвете. «Приходите
завтра... » (0+)
16:20 Премьера. Андрей Дементьев. Концерт-посвящение
«Виражи времени» (12+)
18:30 «Лучше всех!» (0+)
20:00 «Толстой. Воскресенье»
21:30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (0+)
22:40 Дмитрий Нагиев в комедии
«Одной левой» (16+)
00:10 Павел Прилучный, Анна
Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов в фильме
«Любовь с ограничениями»
(16+)
01:50 Ольга Будина, Евгений Миронов, Андрей Смирнов в
фильме «Дневник его жены»
(16+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 30 ноември
05:00 Утро России
09:00 О самом главном
10:00 Вести
10:25 Вести. Местное время
10:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
11:50 60 минут
13:00 Вести
13:35 Вести. Местное время
13:50 Пятое измерение
14:20 Тайны следствия-16
16:00 Вести. Местное время
16:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
17:50 60 минут
19:00 Вести в 20:00
19:45 Вести. Местное время
20:00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура
23:30 Осколки хрустальной туфельки. Х/ф
01:00 Белая студия. Александр Горбатов
01:40 Мой нежно любимый детектив. Х/ф

03:10 Невеста на заказ

четвъртък, 6 декември
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
01.30 Класически концерт

Неделя, 2 декември
05:00 Никто кроме нас
Събота, 1 декември
08:10 Местное время.
05:00 Утро России. СуббоВоскресенье
та
08:50 Сам себе режиссер
08:40 Местное время.
09:30 Смехопанорама
Суббота
Евгения Петросяна
09:15 Диалоги о живот10:00 Вести
ных. Московский
10:20 Утренняя почта
зоопарк
10:50 Когда все дома с
10:00 Вести
Тимуром Кизяковым
11:35 “Измайловский
10:20 Вести. Местное врепарк”. Большой
мя
юмористический
10:40 Моя любовь –
концерт
Россия!
13:25 Далекие близкие
11:05 Пятеро на одного
14:30 Дневной поезд. Х/ф
11:50 Смеяться разреша16:20 Искатели
ется
17:10 Билет в Большой
12:50 Любовь по ошибке
17:55 Всероссийский
14:35 Выход в люди
открытый телеви15:40 Субботний вечер с
зионный конкурс
Николаем Басковым
юных талантов “Си17:05 Привет, Андрей!
няя Птица”
19:00 Вести в субботу
19:00 Вести недели
20:00 Никто кроме нас
21:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
23:25 Романтика романса
ПУТИН
00:25 Воспитание жесто22:00 Воскресный вечер с
кости у женщин и
Владимиром Солособак. Х/ф
вьевым
02:50 Последний лепес23:30 Дежурный по страток. Х/ф
не
00:15 Пыльная работа
04:30 Моя любовь –
Россия!
Продължава на стр. 25
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ВЕЧЕ НЯМАМ
БОЛКИ В СТАВИТЕ
ХИАЛУРОНОВАТА
КИСЕЛИНА
И СТАВИТЕ

любка кожухарова, Петрич
Името ми е Любка
Кожухарова от гр. Петрич. Пиша, за да изкажа своята благодарност към Вас и продукта Ви „ставиен“. Прочетох за него от вестник, посъветвах се с
личния лекар и реших
да си го купя. Преди това бях ползвала и други продукти, но нямаше особени резултати.
След известно време започнах да чувствам лекота, по-малки и по-леки болки.
Преди това, особено сутрин,
а също така
след
продължително застояване на
легло или
стол, опитвайки се
да стана,
чувствах
остри болки в ставите на краката, кръста и гърба. Правех
предварителни дви-

жения на място, за да
тръгна.
Сега чувствам улеснение, по-малко ме болят ставите при движение и имам по-голям кураж да тръгна
напред.
Вече минах 80 години и „ставиен“ ме улеснява в домакинската
ми работа и изобщо –
движа се по-леко. От
сърце благодаря за този продукт!

Хиалуроновата киселина се синтезира
във всяко човешко тяло, но количеството й
в организма намалява
с възрастта и допринася към процеса на
стареене. ХК може да
бъде намерена в значителни количества
на местата, където
има свързваща тъкан
като ставите, кожата и сърдечните клапи. В момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит,
износване на ставите, както и подмладяващи процедури. Тя е
съставна част на синовиалната течност
намираща се в ставите и действаща като
смазка между тях.
Проблемите
настъпват, когато слоят от хиалурон изтънее и по този начин,
предпазващото му
от триене действие,
намалява.

За контакти: Вита Херб,
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Специалисти твърдят, че профилактичното прилагане на Ехинацея може да намали
риска от ринит с 58%,
а нейното прилагане
по време на заболяване намалява два пъти
продължителността му.
Американски фармацевти заявяват, че Ехинацеята не само повишава имунитета, но и
в съчетание с витамин
С е способна да намали риска от заболяване от хрема с 86%. Освен това е известно, че
растението действа положително при кашлица и главоболие.
Ехинацея влияе благоприятно и върху
трудно лечими със съвременните конвенционални средства хронични бронхити, синузити и много други вирусни заболявания.
Днешната медицина
признава Ехинацея за
мощен имуностимулатор и ефективно средство срещу вирусни и
бактериални заболявания. Екстракти от Ехинацея оказват противовъзпалително и епителотонично - регенеративно действие, като
ускоряват зарастването
на рани, изгаряния и
други кожни увреждания. Това се обяснява
с факта, че се потиска
ензимът хиалуронидаза. Ехинацеята подкрепя структурата и интегритета на съединителната тъкан и стимулира фибробластите.
В този сезон познавачите без съмнение ще
ви препоръчат природните мощни имуностимулатори от фамилия
имунобор на фирма
Борола. Един от тях имунобор Ехинацея,
е мощен високопречистен стандартизиран
екстракт от цвят на Ехинацея. Той е предназначен именно за остри дихателни инфекции. От векове Ехинацеята е най-популярното

лечебно растение срещу простуда, грип, различни дихателни инфекции. Незаменима е
при кашлица, възпалено гърло, главоболие.
Огромно предимство
и на продуктите от фамилия имунобор е, че
се предлагат в иновативни VGcaps – 100%
растителни капсули.
Те гарантират бързо
и цялостно усвояване
на съставките. Хипоалергични са, без глутен, примеси и консерванти! Без съставки от
животински произход!
Подходящи за вегетарианци!

Имунобор
Eхинацея
Мощен
имуностимулатор
за дихателната
система

имунобор Ехинацея е мощен имуностимулатор за дихателната система. Всяка
капсула съдържа
250 мг високопречистен екстракт
от Ехинацея
(Echinacea
purpurea
extract).
имунобор
Ехинацея
250 е предназначен за
подпомагане
функцията на
имунната система. Действа
благоприятно върху
функцията на дихателната система при остри и хронични заболявания – настинка, грип,
бронхит, синузити и др.
Използва се при склонност към чести бактериални, вирусни и гъбични инфекции като общоукрепващо и тони-

зиращо средство.
имунобор Ехинацея 250 засилва активността на имунната система. Предпазва организма от бактериални,
вирусни и други инфекции. Стимулира производството на имунни
тела. Повишава локалната имунна защита на
лигавиците, специално
на бронхиалната лигавица.
имунобор Ехинацея 250 се дозира при
възрастни – по 1 растителна капсула до 3 пъти дневно след хранене. При деца над 1 г. –
по 1 растителна капсула
до 2 пъти дневно след
хранене.
имунобор Ехинацея 250 е 100% естествен продукт. Не предизвиква нежелани ефекти. Съдържа най-високо количество Ехинацея. Активната съставка
е във високотехнологични растителни кап-

сули
– 100%
натурални, безопасни при
продължителна употреба и подходящи и
за вегетарианци.
научете повече на
www.imunobor.com
и www.imunitet.bg –
всичко за имунитета
на едно място.

имунобор е търговска марка на фирма Борола.
За консултация със специалист може да се
обърнете към клиника Борола, София 1202,
ул. "Цар Симеон" 52; тел. 02/ 983 62 03;
www.borola.соm; e-mail: office@borola.соm.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg.

Джинджифил и цвекло срещу простуда
Джинджифил
Джинджифилът има антиcептично, антибактеpиално и пpотивовиpycно дейcтвие. Стимyлиpа изпотяването и по този начин помага за
изxвъpлянето на токcините от оpганизма. Оcвен това ycпокоява кашлицата и лекyва болно гъpло.
Пpи болки в гъpлото пpиемайте
пpеди вcяко xpанене по 1 c. л. мед,
pазбъpкан c 1 ч. л. cyx cтpит джинджифил.

Цвекло
Цвеклото cпада към зеленчyците,
най-богати на витамини и минеpали.
Задължителен е за ежедневното ви
меню, оcобено в cезона на гpипове и
виpycи, тъй като подпомага фyнкцията на отделните оpгани и пpочиcтва
оpганизма. Доcтатъчно е да пpиемате cокове c цвекло, за да cи изгpадите
имyнна защита. Смесете сок от цвекло c ябълка и лимон или c моpкови,
за да cте отново на кpака.
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
Хранителните
добавки
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните на древните траки, съчетани
с българските космически хранителни технологии. Те са създадени
от Българската академия на науките, съвместно с Института по криобиология и хранителни добавки.
Този продукт е отличен с първо място в конкурс за нови български продукти на Международния
панаир в Пловдив.
Подходяща е за пенсионери,
защото е на достъпна цена и действа безотказно.
Продуктът е 100% натурален
и снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезен е
за всички възрасти, няма противопоказания и странични ефекти. Представлява водноразтворим прах от
билки, горски плодове
и лимец.
видове
Тракеия:
1.сърце
и кръвоносна система – възстановява функциите на сърцето, черния дроб и
далака, нормализира кръвна захар, кръвно налягане и холестерол. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния.
Увеличава плътността на костите.
3.Храносмилателна система
– гастрит, колит, рефлукс, премахва проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите,
трахеята, алвеолите. Спомага изчистването на синусите.
5.нервна система – намалява
психическото напрежение и без-

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

За консултации и поръчки –
христов, 0898 573 092

валентина иванова,
52-годишна, от София

Моята зъболекарка
твърдеше, че проявявам
болезнена свръхчувствителност. Възможно е, защото получавах болки
само като си помисля за
кабинета й, а нощта преди посещението сънувах
кошмари със зъболекари. Не е чудно, че гледах
да пропусна посещения,
които не са крайно необходими – профилактични
прегледи, почистване на
зъбен камък, избелване
и козметични корекции.
Но не мисля, че съм
някакво изключение, познавам още много такива

С Инсадент вече не сънувам зъболекари

като мен. Сигурна
съм, че ако
има средство, което би могло
да разреди
посещенията в стоматологичните кабинети, всеки
би се възползвал от
него.
Е, аз го
открих и
ви го препоръчвам.
Казва
се
инсадент и може да ви
спести много проблеми.
Този природен продукт
подобрява състоянието
на венците и цялата устна кухина, незаменим е
за профилактика на усложненията при стоматологични интервенции,
за свеж дъх.
Направих това откритие по най-неприятния
начин. От години не бях
почиствала зъбния си камък и накрая ме досрамя. След 3 дни заминавах
на конгрес в чужбина и
ми се щеше да нямам занемарен вид. За съжале-

ние подцених тази процедура.
Прилоша ми още на
стола, не бях подготвена
за кървенето и болките.
А като излязох навън, ми
притъмня на автобусната спирка и се наложи да
поседна на бордюра. Устата ми пламтеше и имах
чувството, че вдигам температура. Тогава разбрах
защо зъболекарката ми
написа някаква рецепта и
настояваше да взема това
лекарство веднага в съседната аптека.
В работата изплаках
пред колегите, с които
щяхме да пътуваме, и за
щастие една от асистентките настоя веднага да си
взема инсадент и да пия
по една капсула два пъти
дневно. Така и направих и
на другия ден венците ми
вече се бяха успокоили,
отново усещах вкуса на
питиетата и храната. инсадент има противовъзпалителен и регенериращ ефект, преустановява резорбцията на алвеоларната кост и разклащането на зъбите, редуцира
налепите, усилва продукцията на слюнка, премахва лошия дъх в устата. И

това ме накара да изпия
цялата опаковка.
За да се застраховам от
следващи подобни преживявания или поне да
ги сведа до минимум, реших всяка година да си
правя по един тримесечен профилактичен курс
с инсадент. Познайте от
колко време не съм виждала зъболекарката си?

Инсадент
Здрави венци
за здрави зъби

какво съдържа
инсадент?
Висококачествен стандартизиран екстракт от
десапонизирана фракция
на Zea Mays (царевична
коса) 30 mg и фолиева киселина 200 μg. Процесът
на стандартизация гарантира чистотата и ефективността на всяка капсула.
как действа инсадент
върху венците?

Активните съставки на
продукта оказват допълващ и комплексен ефект
с противовъзпалително и
регенериращо действие
върху съединителната
тъкан и епитела в устната кухина, преустановяване резорбцията на алвеоларната кост, усилване продукцията на слюнка и намаляване на нейния вискозитет.
Активните съставки се
намират в по-ефективна
мастноразтворима форма – Solucaps (течни капсули), запазена марка на
фирма БОРОЛА. Тази форма позволява бързо и цялостно усвояване на активните съставки и осигурява по-мощно действие.
кога да използваме
инсадент?
При заболявания на
венците и пародонта:
 възпаление на венците и пародонта (гингивит и пародонтоза)

 за премахване на
лош дъх от устата
 при вторична ксеростомия (сухота в устата) от медикаментозен
произход
как да прилагаме
инсадент?
При гингивит и пародонтоза - по 1 течна
капсула 2 пъти дневно в
продължение на 3 месеца. При нужда курсът на
приложение може да се
повтори.
При други състояния
инсадент се приема от 1
до 2 капсули дневно.
инсадент трябва да
се приема непосредствено преди хранене.
има ли нежелани
ефекти?
инсадент е естествен
продукт и е практически
безвреден. Не са наблюдавани нежелани ефекти
даже при продължително
приложение.

Insadent® е търговска марка на фирма Борола. За консултация
с лекар специалист можете да се обърнете към клиника Борола,
София 1202, ул. "Цар Симеон" 52 тел. 02/983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете
www.insadent.com. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒÎÐÈß и çаболяваíията При упорита кашлица
íа дихателíата система

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

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

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

д-р аСенов:

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

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

МлЯко с чЕсън и Масло. Към горещото
мляко добавете една супена лъжица масло и също толкова мед. Разбърква се всичко много добре и се изсипва в него смачкана скилидка чесън. Прецедете през сито, напитката се пие топла поне 3 пъти дневно.
сироП оТ чЕсън и лиМон. Счукайте 2 глави чесън, добавете сока на два пресни лимона,
четири супени лъжици мед и две чаши вряла вода. Оставя се да престои тази смес в продължение на два дни, после се прецежда и се пие два
пъти на ден по две лъжици. Ефектът е невероятен. Опитайте при упорита кашлица.
сироП оТ лУкчЕТа и кока-кола. Ще са ви
необходими: лукчета - 1 пакет, кока-кола - 300 мл.
Лукчетата се поставят в тенджера. Заливат се
с кока-колата и се изчаква да заврат. За да се
разтопят, трябва да се разбъркват от време на
време. След като са се разтопили, оставяме да
изстине на стайна температура.
От тази смес се взима 3 пъти на ден преди
ядене (около 30 минутки), като за възрастни е
1 супена лъжица, а за деца 1 ч. л.
крЕМ оТ Банан и МЕД. Помага както на
малки деца, така и на възрастни. Трябват ви само два банана, но добре узрели, 2 суп. л. мед и
около 400 мл вряла вода. Обелете двата банана и пасирайте. Използвайте дървена лъжица,
трябва да се получи еднообразна кашичка. Залейте с преварена вода. Оставете сместа да се
охлади и тогава добавете меда, за да не загуби
полезните си качества. Всеки път, когато искате
да пиете от течността, загрявайте по малко от
сместа. Препоръчително е да се пие по 4 пъти
на ден – по около 100 мл.
ПоДБЕл. Пригответе си лековит чай, използвайки 20 грама подбел и по пет грама от билките лопен, резене и анасон.
За приготвянето на 250 грама чай използвайте една лъжичка от горепосочената смес. След
това се запарва в продължение на десет минути във врялата вода. За деня са ви необходими
две-три дози от чая. Пийте го подсладен с мед
или небетшекер.

Големият полип за 10 години
става рак на дебелото черво!
Злокачествените заболявания и хроничният запек са
предпоставка за развитие на рак на дебелото черво.

В червата на всеки от нас има 15
килограма отрови, които водят до
тежки заболявания, затова системното им пречистване е от огромно
значение. Много хора смятат, че за
да пречистят червата и стомашночревния тракт, е необходимо да си
направят клизма. Това обаче далеч
не е така, защото отровите и опасните наслоявания не могат да бъдат изчистени само с помощта на
клизма.
Все по-често се среща проблемът
с нередовните черва, а това води
до почти всички останали здравословни проблеми. Остатъчната хранителна маса е добре да се изхвърля редовно, защото престоявайки в
червата ни, започва да загнива, отделените газове и вещества са токсични и лесно преминават в кръвообращението и така се разпространяват по цялото ни тяло.
За профилактика и предпазване
от полипи и рак на дебелото черво
аз препоръчвам един съвременен

фитопродукт, който по естествен
начин пречиства червата и предпазва от образуване на тумори по
дебелото черво. Продуктът се казва колон клийнър. Съдържа натурални биосубстанции, които подпомагат естественото изпразване
на чревния тракт и участват активно в процесите на детоксикация на
тялото и поддържането на здрава
храносмилателна система. колон
клийнър отмива всички престояли и загнили остатъци по храносмилателната система, особено добре изчиства от натрупани шлаки и
мазнини по лигавицата и стените на
дебелото черво.
Продуктът се използва за ефективното прочистване на полипите в
дебелото черво – причини за стомашно-чревните възпаления, дисбактериозата и нарушената чревна флора, фамилната аденоматозна-полипоза, тумори и отслабването на имунната система.
колон клийнър съдържа Алое
екстракт, Псилиум екстракт (индийски живовляк), Екстракт тиквени семки, Сена екстракт.
Препоръчителен е приемът в
продължение на 3 месеца 2 пъти
в годината. колон клийнър има
дълготрайно действие, като запаз-

ва своята ефективност в тялото
дори след периода на употреба.
Без лекарско предписание.

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

ÖÅНÀ:

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

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

ДИАБЕТЪТ - най-бързо
прогресиращата болест

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

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

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

ана Пеева:

Âъçрастíите хора
имат íуæда
от „укротител”
íа болката
 обезболяващ акупунктурен
апликатор отнема
главоболието и проблемите
със ставите за броени минути

- г-жо Пеева, изпратихте ни писмо. в него
споделяте, че сте намерили лек за болката,
която често спохожда
възрастните хора.
- Да, така е. Една фирма
от Пирдоп, която преди
няколко години е започнала производството на
обезболяващ акупунктурен апликатор. Това е нещо невероятно. Става въпрос за пособие с много
малки остри шипчета, които попадат на нервните коренчета по тялото и
бързо тушират болката.
Говорих с момчето, което произвежда този уред,
Павел Златанов се казва.
Обясни ми, че идеята му
е от древно руско пособие, с което преди много години хората си ле-

кували болките.
- За какви болки става въпрос?
- Апликаторът има доста широко предназначение. Той може да отнема мускулните болки, тези в ставите и в гръбначния стълб, главоболие
и мигрена. Освен това
нормализира сърдечносъдовата, дихателната и
нервната система. Помага и на стомашно-чревния тракт.
Горещо препоръчвам
на всички този уред! Той
не е скъп и всеки може да
отдели няколко левчета,
за да си го купи. Остава
за цял живот, може да се
използва от всички в семейството.
въпросите зададе
кристина ДоБрЕва

оБеЗБолЯваЩ
акУПУнктУрен аПликатор
За всЕки ДоМ
облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращеЦ
19, Ена
нието, отпуска
98
мускулите и нервите.
лв.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg

ТЪРСЕТЕ
Е!
В АПТЕКИТ
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ЗДРАВИ И еНеРГИЧНИ ПРеЗ ЗИМАтА
С ESPARA GMBH, авСтриЯ

ябълковият оцет
pегyлиpа кpъвната
заxаp и xолеcтеpола

Ябълковият оцет подобpява метаболизма
и помага за изгаpянето
на мазнините, намалява желанието да cе яде
cладко и така поддъpжа нивото на кpъвната
заxаp в ноpма. Споpед
пpоyчвания ябълковият оцет pегyлиpа нивата
на xолеcтеpол в кpъвта.
Ако 8 cедмици пpиемате напитката, ще имате

по-виcоки нива на ВDL
(добpия xолеcтеpол)
и по-ниcки на LDL (лошия). Оцетът yнищожава гнилоcтните бактеpии в чеpвата, повишава cъпpотивителните
cили на оpганизма, благопpиятcтва дейноcтта на бъбpеците и чеpния дpоб. Той е изпитано cpедcтво пpи аpтpит,
аpтpози и подагpа.

При гриП, вирУсни и
БакТЕриални инФЕкЦии
Масло оТ чаЕно Дърво капс.
х 30 е природна алтернатива за повишаване на защитните сили на организма през зимния период. Маслото от чаено дърво е ефикасно
противовирусно и противогъбично средство от естествен произход. Прилага се успешно при простудни, грипни и възпалителни заболявания, инфекции на дихателната (хрема, бронхит) и пикочо-половата системи, гнойни рани, херпеси, дерматити, абсцеси, екземи и други хронични кожни заболявания (акне). Помага за по-бързо
възстановяване при хронична умора, следоперативни усложнения, по време на и след химио- и
лъчевъздействие. Особено подходящо при гъбични инфекции по кожата, стомашно-чревния тракт
и пикочо-половата система. Продуктът съдържа и
масла от пупалка (вечерна иглика) и облепиха (ракитник), които подсилват синергичния му ефект.
При сърДЕчно-съДови ПроБлЕМи,
За ПовЕчЕ ЕнЕргиЯ и ТонУс
При редуциране на Q10 с 25% се
наблюдава жизнен упадък, нежелание за физически усилия, невъзможност за концентрация, намалени либидо и потентност, зачестяване на
вирусните и бактериални инфекции,
развите на автоимунни и злокачествени заболявания. Благодарение на ефективното съчетание на ко-ензим Q10 с витамини Е, В6,
В12, селен, магнезий, фолиева киселина продуктът „Еко ЗиМ капсули х 30“ е подходящ за
ежедневна антиоксидантна защита и грижа при:
всички нарушения на сърдечно-съдовата, имунната и нервната система; проблеми с регулирането на кръвната захар, астма и алергии; намалено либидо и сексуални неврози; всички остри вирусни и бактериални инфекции; пародонтопатии;
синдром на хроничната умора, психическо изтощение, стрес и преждевременно стареене; храни-

телна добавка за активни спортисти и за всички
хора над 35 г. възраст.
За ПоДДърЖанЕ
на оПТиМалЕн ЖиЗнЕн
ПоТЕнЦиал и ЗДравЕ
“БаЗЕн воДорасли капсули х
60” е пълноценен хранителен коктейл от AFA, спирулина, натрий, калий, калций и магнезий - екологично чисти, алкални, концентрирани,
лесно усвоими и богати на ефективна енергия съставки, които едновременно зареждат клетките с
необходимите хранителни вещества и стабилизират електромагнитното биополе на клетъчната им
мембрана. Помага при проблеми на сърдечно-съдовата система (намалява високото кръвно налягане, подобрява вискозитета на кръвта, нормализира холестерола), при язвени болести (има противовъзпалително действие), при остри инфекциозни
заболявания на органите на дишане (има противомикробно действие). Притежава издразени имуномодулиращи и радиозащитни свойства, благодарение на които достоверно намалява опасността от
дегенеративни заболявания.
За По-ЕФЕкТивна иМУнна
сисТЕМа
ЕХинаЦЕЯ коМПлЕкс билков
дестилат 30 мл от: ехинацея, кисел трън, оман, коприва, див чесън, шипка и туя. Умело подбраната комбинация от доказали действието си още от древността билки подпомага имунната система в борбата с инфекциите, има противовъзпалителни и регенеративни свойства. Потиска
развитието на стафилококи, стрептококи, вируси
(включително херпесни). Подходяща е при умора и
изтощение и за повишаване на съпротивителните
сили. Има кръвопочистващото и стимулиращо метаболизма действие.
За информация се
тел. 02/9532601,
обърнете към вносителя:
“ФарМаБион ПлЮс” ЕооД www.pharmabion-plus.dir.bg

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТЮТЮНОПУШЕНЕ
И ЗДРАВЕ ЗА БЕЛИЯ ДРОБ ЕДНОВРЕМЕННО
д-р Станчев:

„Всички ние знаем каква вреда
нанася тютюнопушенето и въпреки това не можем да се откажем
от цигарите. Пречистването на белия дроб е от първостепенно значение, особено при пушачи и при
хора, които живеят в среда със замърсен въздух.
Но дори човек никога да не е
пушил, цигареният дим около него, промишленото замърсяване,
изгорелите газове допринасят за
увреждането на белите дробове. Поради тази причина, дали
сте отказали цигарите или никога не сте пушили, детоксикацията
на белия дроб е полезна за всеки
един човек.
Фитотерапията предлага найиновативната формула за пълно

очистване на белия дроб от натрупани с години отрови по него.
Това е лидерът в своя клас продукти Бронхо клийнър – с екстракти от Живовляк, Евкалипт, Джинджифил и Вит. С
Данните показват какво се случва във времето след прием на
Бронхо клийнър:
След 8 часа се извежда въглеродният окис – нивото на кислород в кръвта се нормализира.
След 2 дни се извежда никотинът, връщат се вкусовите усещания, обонянието. След 3 дни в
дробовете се възстановява ресничестият епител.
След седмица се понижава кръвното налягане. Намалява се рискът
от инсулт, сърдечносъдови забо-

лявания, сърдечна и бъбречна недостатъчност, стенокардия.
След 2 седмици отслабва кашлицата. Тя не изчезва веднага, тъй като
на дробовете Ви е необходимо време за извеждане на натрупалите се
в тях вредни вещества. Щом започнете приема на BRONCHO CLEANER,
тялото Ви започва да се възстановява и прочиства. Подобрява се качеството на половия живот.
След 3 месеца се променя тенът на
кожата. Никотинът ограничава постъпването на кръв в горните слоеве
на кожата, което я прави по-бледа,
суха и допринася за нейното набръчкване. Никотинът стимулира появата на бръчки, тъй като блокира изработването на колаген. Системното пречистване от никотина в белия
дроб позволява правилното "хранене" на кожата и видимото й възстановяване.“
Препоръчителен прием за пълни
резултати: 3 месеца. Без лекарско
предписание.

Бронхо клийнър можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, http://tonik.info/bronchocleaner/
или в повечето аптеки в страната.
ÖÅНÀ:

1 бр. õ 42 лв. + Áезплатна доставка /Îбùо: 42 лв./
2 бр. õ 38 лв. + Áезплатна доставка /Îбùо: 76 лв./
3 бр. õ 35 лв. + Áезплатна доставка /Îбùо: 105 лв./
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Да защитим
сърцето и
паметта си
с ГинкоВин

Гинко Билобата е най-старият познат дървесен вид. Той успешно се ползва във фармацията от стотици години. гинко Билоба спомага за
подобряване на кръвообращението към мозъка и крайниците, и за усилване на паметта. Приемът на екстракт от гинко подобрява кръвооросяването на крайниците, благодарение на
което успешно се бори срещу болестта на рейно, известна още като „синдром на студените
крайници”. Подходящ е и при възрастни хора
със затруднения при ходенето, поради болки и

подуване на краката,
причинени от нарушено кръвообращение в долните крайници.
Хората, които имат проблеми със сърдечносъдовата система (високо кръвно налягане, атеросклероза, високи нива на холестерол и триглицериди), се повлияват благоприятно при прием на екстракт от гинко Билоба и гроздово семе.
комбинацията от двата натурални растителни
екстракта може да бъде от полза на хора, страдащи от снижен тонус и хронична умора.
Приемайте висококачествени хранителни добавки със съставки, които влияят благотворно върху кръвообращението. Такъв продукт е
GinkgoVin (гинко вин). Той съдържа екстракти
от гинко Билоба и гроздово семе, които имат доказан ефект. Екстрактът от гинко Билоба е с найголяма чистота на българския пазар. Една таблетка дневно осигурява благотворния ефект. в
една опаковка GinkgoVin се съдържат 60 таблетки, които са достатъчни за двумесечен прием. Можете да намерите в аптеките без рецепта или онлайн на www.botanic.cc.

ÊÀÊ ÄÀ ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÈÌ ÈÌÓÍÈÒÅÒÀ ÍÀ ÎÍÊÎÁÎËÅÍ Ñ ÏÐÈÐÎÄÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

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

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

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

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

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

видеото с целия случай може да видите тук: youtube.com/mikoterapia
ПоПиТаЙТЕ лЕкари МикоТЕраПЕвТи във ваШиЯ граД как Да ПриЕМаТЕ
ПрЕПараТи За въЗсТановЯванЕ на иМУниТЕТа: соФиЯ - 02/ 952 51 99;
ПловДив - 0878 790 336; сТ. Загора - 0878 780 306; Хасково - 0879 233
933; варна - 0878 105 476; БУргAс - 0878 950 397; кЮсТЕнДил - 0889 326
758; в. Търново - 0898 466 376; рУсЕ - 0896 831 580; ШУМЕн - 0889 789 939
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ървата световна война избухва през 1914 г. и
продължава малко повече от 4 години. В нея
Германия, Австро-Унгария, Турция и България
воюват срещу почти целия свят. Въпреки това
в началото на войната,
а и в нейния разгар те
постигат значителни успехи. Накрая обаче надделява логиката за превъзходството на човешките и материалните ресурси.
След пробива при Добро поле и войнишкия
бунт положението става неудържимо и българското правителство
се обръща към Антантата с молба за сключване на примирие. Приема се предложението за
водене на преговори и
за Солун заминава българска делегация в състав Андрей Ляпчев, генерал Иван Луков и Симеон Радев. Малко известно е, че към нея се
присъединява и управляващия американската легация в София Доминик Мърфи, тъй като

Минало незабравимо
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100 години от края на Първата световна война

рàçïàä íà ÷åòèðè èìïåðèè
страната ни не е във война със САЩ и разчитаме
на съдействие от тяхна
страна, особено след като президентът Уилсън е
излязъл с прочутите си 14
точки за мир без анексии
и контрибуции. Но тъй като няма официални пълномощия от своето правителство, той не е допуснат до участие в преговорите. Те протичат изцяло
под диктата на противниковата страна и завършват с подписването на Солунското споразумение
за примирие в 11,30 ч на
29 септември 1918 г. След
него Андрей Ляпчев прави изявление, в което казва: “На мен, сина на Македония (той е от град Ресен), се падна печалната
участ да положа надгробния камък на мечтата за
обединена България.“
Основното в споразумението е прекратяването на военните действия.
Но освен това в него има

и четири тайни клаузи, а
именно:
1. Съглашението ще
използва по свое усмотрение железниците, пътищата, водните артерии
и пристанищата, ще контролира телеграфите и тел е -

окупирана само при особени обстоятелства.
3. Българските пристанища се отварят за съюзни и неутрални параходи,
за да се използват за инвазия в болшевишка Русия.
4. При
нужда

Българската делегация в Солун
фоните.
2. Ще заеме известно
число стратегически пунктове във вътрешността
на българската територия. Столицата ще бъде

главнокомандващият си
запазва правото да изисква пълно прекратяване
на всякакви отношения
между България и бившите й съюзници.

На 30 октомври 1918
г. в пристанищния град
Мудрак на остров Лемнос е подписано примирие, с което Турция излиза от войната. Във военните действия тя дава
600 000 убити и ранени,
а след войната престава
да бъде имперска сила,
защото ограничава територията си само върху
Анадола и малка част от
Балканския полуостров.
През ноември 1918 г. остават да се сражават само
Германия и Австро-Унгария. По-младшият съюзник обаче вече е замислил да излезе от войната. Емисари на императора влизат във връзка с преставители на Антантата и на 3 октомври
Австрия и Унгария поотделно подписват мирни
споразумения със Съглашението за прекратяване
на военните действия от
тяхна страна. На бойното поле от включените в

28.XI. - 4.XII.2018 г.
Централните сили остава само Германия. Тя е
на пределите си по отношение на човешки и материални ресурси и вече
не е в състояние да воюва. Така се стига до подписването на Компиенското (по името на Компиенската гора, където
това е станало) споразумение за прекратяването на войната, от една страна, от Германия,
а от друга – от Франция, Великобритания,
САЩ и др. Германската
страна (с вече републиканско правителство, защото кайзерът е абдикирал) се представлява от
Матиас Ербергер, а съюзниците – от маршал
Фердинанд Бош. Самото подписване на мирния договор става в личния вагон на маршала.
Посочвам тази подробност, защото през 1940
г., след поражението на
Франция, Хитлер заповядва да се намери същият вагон и точно в него да се подпише капитулацията.
Доц. Йордан василЕв,
д-р по история

Åдин век от абдикаöията Жестоката смърт на Бенковски
на öар Ôердинанд
Когато на 30 юли 1887 г. новоизбраният княз Фердинанд Сакскобурготски стъпва на българския бряг край
Видин, едва ли е предполагал, че ще
управлява младата балканска държава повече от тридесет и една години
и ще взема съдбоносни решения за
бъдещето на България.
През съдбоносните за България
години от 1912 до 1918 г. царят не
съумява докрай да проумее корените на балканския национализъм и да
открие в неговите лабиринти формулата за българския успех.
В най-отговорните за нацията моменти той залага на
максимата „или всичко, или нищо“. Това го
тласка към военнополитически грешки, а
суетата на аристократическото разбиране
за личностна историческа предопределеност го води до решението за започване на
Междусъюзническата
война през юни 1913
г. и до съюзното обвързване с Централните сили през Първата световна война.
Резултатът са двете
национални катастрофи, които покрусяват общонационалния идеал за обединение на всички
българи под една корона и в рамките на една държава. Историческата
отговорност за двата погрома пада
върху цар Фердинанд І. Това в крайна сметка внася драматичен обрат в
неговата лична съдба.
Въпреки катастрофалното развитие на военните действия за България в края на първия световен конфликт българският владетел до последно се надява, че ще запази трона си. Надеждите му обаче се оказват напразни.
Настъпва решителният ден 3 октомври. Усамотен в покоите си, цар

Фердинанд І е изправен пред едно от
най-трудните решения в своя живот.
Правителството вече проявява нервност, защото в столицата се разпространяват слухове за преврат от страна
на царя. Малинов, който познава добре психологията на монарха, го предупреждава да напише абдикацията.
Изчаква няколко часа и след това на
два пъти поисква аудиенция, но молбата му остава без отговор. Привечер
отива сам в двореца. Необикновено
възбуденият Фердинанд го посреща с
дълга тирада, в която излага заслугите си за въздигането на България. Министър-председателят на няколко
пъти го прекъсва
и репликира. Тогава пребледнелият
владетел, от лицето на когото е изчезнало всякакво
високомерие, му
подава написаната абдикация. Но
вътрешно с удовлетворение съзнава, че по този
начин запазва династията, която е
основал. Малинов
взема листа, внимателно го сгъва
и слага в джоба си. След това по негово настояване е извикан престолонаследникът. Приближава се до него
и казва: „Позволете аз първи да поздравя новия цар на българите, цар Борис ІІІ.“ На абдикиралия не е разрешено да остане в страната и той следва
незабавно да напусне пределите на
царството.
Вечерта към 23 часа всичко е готово за отпътуването на Фердинанд,
който ще бъде придружаван от княз
Кирил. По-късно в публичното пространство плъзват слухове, че при
тръгването на влака Фердинанд заплакал. Той умира в Кобург на 10 септември 1948 г. на 87 години.

По повод статията
„Всепризнатият лидер
на Априлското въстание“, публикувана в
бр. 38 от 19.9.2018 г.
във вестник „Пенсионери“ искам да споделя някои подробности.
Знае се, че Бенковски и тримата му
другари – отец Кирил,
Стефчо Далматинеца и
Захари Стоянов, попадат неочаквано в жесток капан, стриктно
подготвен от турската власт с помощта на
предателя дядо Въльо.
Малко известно е обаче, че предателите са
двама. Първият е Нею
Осененица от с. Черни Вит (цитирам по памет), оня същият, който ги довежда при дядо Въльо и веднага е
донесъл на властта.
Полицията заплашва дядо Въльо с убийство на сина му, след
което той се съгласява да изпълни всички
нареждания в подготовката на жестокото
убийство.
За целта е построено тясно мостче от
две греди над реката в местността Костина, по който трябва да
преминат въстаниците
в колона по един. На
отсрещната страна, на
около 50 м, са скрити
в храстите край гората
едно отделение полицаи, готови за стрелба.
В уреченото време
дядо Въльо повежда
жертвите през мостчето, уж да ги заведе до
кошарата на своя зет, а

той - до Троянския манастир, откъдето ще заминат за Румъния.
По моста преминават по един – първи е
дядо Въльо, след него
Бенковски, последен –
Захари Стоянов.
Когато дядо Въльо и
Бенковски стъпват на
отсрещния бряг, Захари е още по средата на
моста, извиква изненадан, че мостът е чисто
нов, сякаш е построен
специално за тях. Бенковски се обръща и му

По повод на публикуваното
възразява: „Това да не
ти е мостът на Марица
в Пловдив“ (това са последните думи на воеводата). В този момент
дядо Въльо прибягва
встрани и ляга зад едно дърво. От четирите
страни изненадващо
произвеждат изстрели над двадесет човека. Бенковски е жестоко ранен, олюлява се
и проклина предателството. Върху него се
нахвърля ръководителят на групата убийци
и с един замах отсича
главата му, за да отиде
пречистен в рая.
Единствен остава
жив Захари Стоянов.
Той се хвърля в реката. Водата го повлича
по течението. Недалече успява да излезе на
брега и да наблюдава част от жестокото
убийство.
По-нататък е ясно –
набиват на кол главата
на Бенковски и я разна-

сят до София, за да плашат населението. От
малко хора се знае, че
султанът награждава
първия предател Нею
с орден „Меджидие“ за
заслуги към империята, а революционният
комитет в Тетевен, основан от Васил Левски,
го осъжда на смърт.
Присъдата е изпълнена в нощта срещу деня, в който трябва да
пристигне орденът в
с. Черни Вит и да бъде връчен. Поради това, че той е извършил
и други предателства,
тялото му насекли на
толкова части, колкото
човека е предал!
Десет години покъсно от този жесток
черен ден, в 1886 г.
Захари Стоянов с група приятели, както и
представители от Тетевен отиват на лобното място, за да отдадат почит на жертвите.
Тогава Стоянов научава, че е имало и друг
предател.
Дядо Въльо признал
с подробности за черното предателство. Изпаднал в ужас, когато
му посочили „Сухото“,
както наричал Захари,
когото смятал за удавен в реката. Хвърлил
се в краката му с ридания за милост. Захари Стоянов му простил
греховете. Оставил го
да се мъчи със собствената си предателска
съвест до края на живота си!
инж. Филип сТоЯнов
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Диема
СРЯДА, 28 ноември
05:50 „Женени с деца”
06:20 „Гореща зона”
07:15 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:30 „Комисар Рекс”
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 12
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс” сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Медальонът”
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Робокоп 3”
00:10 „Агентите на ЩИТ”
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 29 ноември
05:50 „Женени с деца”
06:20 „Гореща зона”
07:15 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:30 „Комисар Рекс”
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс” сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „48 часа” – екшън-комедия с уч. на Еди Мърфи,
Ник Нолти, Анет О’Тул,
Брион Джеймс, Джеймс
Ремар, Сони Ландъм,
Джонатан Банкс и др.
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Отмъстителите: Ерата
на Ултрон” – екшън-фантастика с уч. на Робърт
Дауни Младши, Крис
Евънс, Марк Ръфало,
Крис Хемсуърт, Скарлет
Йохансон, Джеръми
Ренър, Джеймс Спейдър,
Самюел Джаксън и др.

Виасат Хистори
сряда, 28 ноември
Първите хора, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 22
Проект “Нацизъм”, еп. 1
Забранена история, еп. 6
Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
10:10 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
11:10 Рим: империя без предел, еп. 3
12:15 Бойни кораби, еп. 8
13:00 Конспирация, еп. 7
13:50 Мощта на вулканите, еп. 1
14:50 Останки от войните, еп. 5
15:40 Страхотни изобретения, еп. 6
16:10 Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
17:15 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 8
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 1
19:55 Рим: империя без предел, еп. 3
21:00 Конспирация, еп. 11
21:50 Смъртносно разузнаване, еп. 4
22:50 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 6
23:50 История на оръжията, еп. 8
00:45 Бойни кораби, еп. 2
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 2
03:15 Страхотни изобретения, еп. 3
03:45 Страхотни изобретения, еп. 6
04:15 Загадки в музея, еп. 5
05:05 Конспирация, еп. 11
05:55 Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
четвъртък, 29 ноември
07:05 Страхотни изобретения, еп. 23
07:35 Проект “Нацизъм”, еп. 2
08:35 Забранена история, еп. 1
09:25 Смъртносно разузнаване, еп. 4
10:25 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
11:15 Рим: империя без предел, еп. 4
12:20 Бойни кораби, еп. 9
13:10 Конспирация, еп. 8
14:00 Мощта на вулканите, еп. 2
15:00 Останки от войните, еп. 6
15:50 Страхотни изобретения, еп. 7
16:20 Смъртносно разузнаване, еп. 4
17:20 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
19:00 Проект “Нацизъм”, еп. 2
19:55 Рим: империя без предел, еп. 4
21:00 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
21:50 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 2
22:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
23:50 История на оръжията, еп. 9
00:45 Бойни кораби, еп. 3
01:35 Забранена история, еп. 5
02:25 Загадки в музея, еп. 3
03:15 Страхотни изобретения, еп. 4
03:45 Страхотни изобретения, еп. 7
04:15 Загадки в музея, еп. 6
05:05 Смъртносно разузнаване, еп. 4
петък, 30 ноември
06:05 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 24
06:00
07:00
07:20
08:15
09:05
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01:00 „Агентите на ЩИТ”
01:50 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 30 ноември
05:50 „Женени с деца”
06:20 „Гореща зона”
07:15 „Уокър - тексаският
рейнджър“
08:30 „Комисар Рекс”
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс” сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Никога не се предавай
2” – екшън с уч. на
Майкъл Джей Уайт, Дийн
Геър, Алекс Мераз, Тод
Дъфи, Скот Епстейн,
Джулиян Мъри, Евън
Питърс, Стейси Асаро и
др.
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Колибри” – криминален
екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Агата Бузек,
Вики Макклър, Бенедикт
Уонг и др.
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:20 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 1 декември
05:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4
06:20 „Без багаж” – предаване
за туризъм
06:50 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 19,
3 епизода
11:00 „48 часа” – екшън-комедия с уч. на Еди Мърфи,
Ник Нолти, Анет О’Тул,
Брион Джеймс, Джеймс
Ремар, Сони Ландъм,
Джонатан Банкс и др.
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи” сезон 1,
3 епизода
17:00 „Отмъстителите: Ерата
на Ултрон” – екшън-фантастика с уч. на Робърт
Дауни Младши, Крис
Евънс, Марк Ръфало,
Крис Хемсуърт, Скарлет
07:30
08:25
09:15
10:10
11:15
12:20
13:10
14:00
14:50
15:40
16:10
17:05
18:10
19:00
20:05
21:10
22:00
22:55
23:50
00:45
01:35
02:25
03:15
03:45
04:15
05:05
05:55
07:00
09:50
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50
15:45
16:35
17:25
17:55
18:25
19:15
20:10
21:05
22:00
23:00
23:55
00:55
01:50
02:40
03:30
04:00
04:30
05:20
05:50
06:20
07:05
07:35
08:35
09:00
09:25
10:20
11:20
12:10

Проект “Нацизъм”, еп. 3
Забранена история, еп. 2
Китай от времето на Мао
100 дни до победата, еп. 1
Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
Бойни кораби, еп. 10
Конспирация, еп. 9
Вулканични одисеи, еп. 1
Останки от войните, еп. 7
Страхотни изобретения, еп. 8
Китай от времето на Мао
100 дни до победата, еп. 1
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
Проект “Нацизъм”, еп. 3
Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
Убийци от древността, еп. 9
История на оръжията, еп. 2
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 4
История на оръжията, еп. 10
Бойни кораби, еп. 4
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 8
Загадки в музея, еп. 7
Убийци от древността, еп. 9
История на оръжията, еп. 10
събота, 1 декември
Страхотни изобретения
Останки от войните, еп. 1
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 2
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 6
Машини за убиване, еп. 6
Бойни кораби, еп. 4
Ловецът на оръжия, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 7
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
Вулканични одисеи, еп. 3
Първите хора, еп. 2
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
100 дни до победата, еп. 1
История на оръжията, еп. 2
Машини за убиване, еп. 3
Войната, която промени света,
еп. 1
Забранена история, еп. 4
Загадки в музея, еп. 7
Страхотни изобретения, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 19
Загадки в музея, еп. 9
Страхотни изобретения, еп. 9
Страхотни изобретения, еп. 10
неделя, 2 декември
Страхотни изобретения, еп. 11
Времето, което промени света,
еп. 1
Мощта на вулканите, еп. 2
Времето, което промени света,
еп. 3
Времето, което промени света,
еп. 1
Вулканични одисеи, еп. 4
Китай от времето на Мао,
Конспирация, еп. 10
Конспирация, еп. 9

Йохансон, Джеръми
Ренър, Джеймс Спейдър,
Самюел Джаксън и др.
20:00 „Розовата пантера 2” –
приключенска комедия с
уч. на Стив Мартин, Жан
Рено, Емили Мортимър,
Анди Гарсия, Алфред
Молина, Айшвария Рай,
Джеръми Айрънс, Джон
Клийз, Лили Томлин и
др.
22:00 „Цялото кралско войнство” – трилър с уч. на
Шон Пен, Джъд Лоу,
Антъни Хопкинс, Кейт
Уинслет, Марк Ръфало,
Джеймс Гандолфини,
Патриша Кларксън,
Джаки Ърл Хейли, Кати
Бейкър, Кевин Дън и др.
00:40 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 2 декември
06:15 „Камиони по леда” – риалити, сезон 4
07:15 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, 0, 2 епизода
10:20 „Цялото кралско войнство” – трилър с уч. на
Шон Пен, Джъд Лоу,
Антъни Хопкинс, Кейт
Уинслет, Марк Ръфало,
Джеймс Гандолфини,
Патриша Кларксън,
Джаки Ърл Хейли, Кати
Бейкър, Кевин Дън и др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Щурите съседи” сезон 1,
2 епизода
16:00 „Розовата пантера 2” –
приключенска комедия с
уч. на Стив Мартин, Жан
Рено, Емили Мортимър,
Анди Гарсия, Алфред
Молина, Айшвария Рай,
Джеръми Айрънс, Джон
Клийз, Лили Томлин и
др.
18:00 „Колибри” – криминален
екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Агата Бузек,
Вики Макклър, Бенедикт
Уонг и др.
20:00 „Боец” – драма с уч.
на Доминик Пърсел,
Ким Коутс, Лоуз Госет
Младши, Фамке Янсен,
Джеймс Каан, Майкъл
Айрънсайд, Адам Бийч,
Шийла МакКарти и др.
13:05 Смъртносно разузнаване, еп. 1
13:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
14:45 География на убийствата, еп. 2
15:35 Парижки мистерии, еп. 5
16:05 Парижки мистерии, еп. 6
16:35 Забранена история, еп. 5
17:25 Забранена история, еп. 6
18:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
19:05 Времето, което промени света,
еп. 3
19:30 Времето, което промени света,
еп. 6
20:00 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
21:00 Първите хора, еп. 3
22:00 Селцето, еп. 3
23:05 Последните крале-воини на
Европа, еп. 1
00:10 Мъртвият викинг, еп. 4
01:00 Войната, която промени света,
еп. 2
01:55 Забранена история, еп. 5
02:45 Загадки в музея, еп. 10
03:35 Страхотни изобретения, еп. 5
04:05 Страхотни изобретения, еп. 20
04:30 Загадки в музея, еп. 3
05:20 Свирепа Земя, еп. 1
понеделник, 3 декември
06:10 Свирепа Земя, еп. 2
07:00 Загадки в музея, еп. 4
07:45 Втората световна война: цената на империята, еп. 1
08:40 Забранена история, еп. 3
09:25 Първите хора, еп. 3
10:20 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
11:10 Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
12:15 Машини за убиване, еп. 1
13:10 Конспирация, еп. 10
14:00 Вулканични одисеи, еп. 2
14:50 Останки от войните, еп. 1
15:40 Страхотни изобретения, еп. 9
16:10 Първите хора, еп. 3
17:15 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
18:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
18:55 Денят, когато..., еп. 1
19:55 Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
21:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
22:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
22:50 100 дни до победата, еп. 2
23:55 Машини за убиване, еп. 1
00:50 Ловецът на оръжия, еп. 1
01:40 Забранена история, еп. 1
02:30 Загадки в музея, еп. 5
03:15 Страхотни изобретения, еп. 6
03:45 Страхотни изобретения, еп. 9
04:15 Загадки в музея, еп. 8
05:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
вторник, 4 декември
06:00 100 дни до победата, еп. 1
07:00 Загадки в музея, еп. 5
07:45 Втората световна война: цената на империята, еп. 2
08:35 Забранена история, еп. 4
09:25 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
10:15 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
11:15 Разбойници, пирати и измамници, еп. 3
12:20 Машини за убиване, еп. 2

Български

22:00 „Фаворитът 2” – екшън с
уч. на Майкъл Джей Уайт,
Скот Адкинс, Бен Крос,
Ели Данкер, Велизар
Бинев, Георги Златарев,
Ивайло Герасков, Валентин Ганев и др.
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Ероти
ПОНЕДЕЛНИК, 3 декември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Гореща зона”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”,
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Боец“ – драма с уч.
на Доминик Пърсел,
Ким Коутс, Лоуз Госет
Младши, Фамке Янсен,
Джеймс Каан, Майкъл
Айрънсайд, Адам Бийч,
Шийла МакКарти и др.
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
20:00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Чужденецът” – екшън с
уч. на Стивън Сегал, Хари
ван Горкъм, Джефри Пиърс, Ана-Луис Плоуман
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 4 декември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Гореща зона”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”,
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Фаворитът 2” – екшън с
уч. на Майкъл Джей Уайт,
Скот Адкинс, Бен Крос,
Ели Данкер, Велизар
13:15
14:05
14:55
15:45
16:15

Конспирация, еп. 11
Вулканични одисеи, еп. 3
Останки от войните, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 10
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
17:05 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
18:05 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 4
18:55 Денят, когато..., еп. 2
19:55 Разбойници, пирати и измамници, еп. 3
21:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
21:55 По следите на трансилванското злато,
22:55 Смъртносно разузнаване, еп. 4
23:45 Машини за убиване, еп. 2
00:40 Ловецът на оръжия, еп. 2
01:30 Забранена история, еп. 2
02:20 Загадки в музея, еп. 6
03:10 Страхотни изобретения, еп. 7
03:40 Страхотни изобретения, еп. 10
04:10 Загадки в музея, еп. 9
04:55 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
05:50 Първите хора, еп. 3
сряда, 5 декември
07:00 Страхотни изобретения, еп. 14
07:25 Загадки в музея, еп. 6
08:10 Втората световна война: цената на империята, еп. 3
09:05 Забранена история, еп. 5
09:55 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
10:50 По следите на трансилванското злато,
11:45 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
12:35 Машини за убиване, еп. 3
13:30 Конспирация, еп. 12
14:20 Вулканични одисеи, еп. 4
15:10 Останки от войните, еп. 1
16:00 Страхотни изобретения, еп. 11
16:30 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
17:25 По следите на трансилванското злато,
18:20 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 5
19:10 Денят, когато..., еп. 3
20:10 Рим: Първата световна суперсила, еп. 1
21:00 Конспирация, еп. 12
21:50 Смъртносно разузнаване, еп. 5
22:40 Кенеди: Историята в развитие,
23:30 Машини за убиване, еп. 3
00:25 Ловецът на оръжия, еп. 3
01:15 Забранена история, еп. 3
02:05 Загадки в музея, еп. 7
02:55 Страхотни изобретения, еп. 8
03:25 Страхотни изобретения, еп. 11
03:55 Загадки в музея, еп. 10
04:45 Конспирация, еп. 12
05:35 Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
четвъртък, 6 декември
06:35 Страхотни изобретения, еп. 26
07:00 Загадки в музея, еп. 3
07:45 Втората световна война: цената на империята, еп. 4
08:35 Забранена история, еп. 6
09:25 Втората световна война: цената на империята, еп. 4
10:20 Смъртносно разузнаване, еп. 5
11:05 Мистериите на кралските

25

тв програми
Бинев, Георги Златарев,
Ивайло Герасков, Валентин Ганев и др.
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Черна зора“ – екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Тамара Дейвис, Джон
Пайпър-Фъргюсън
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 5 декември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Гореща зона”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”,
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Топ Гиър”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 14
15:00 „Женени с деца” сезон 9
15:30 „Невероятният Спайдърмен 2” – приключенски
екшън с уч. на Андрю
Гарфийлд, Ема Стоун,
Джейми Фокс, Дейн
Дехаан, Кълм Фиор,
Фелисити Джоунс, Пол
Джиамати, Сали Фийлд,
Ембет Дейвиц и др.
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Досиетата „Грим”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Градска справедливост”
– екшън с уч. на Стивън
Сегал, Еди Грифин, Кармен Серано и др.
00:00 „Агентите на ЩИТ”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 6 декември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Гореща зона”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”,
08:45 „Комисар Рекс“
10:00 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 4
11:00 „Досиетата „Грим”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 15
15:00 „Кобра 11: Обади се!”

16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Черна зора“ – екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Тамара Дейвис, Джон
Пайпър-Фъргюсън
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Досиетата „Грим”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Антмен”
00:30 „Агентите на ЩИТ”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 7 декември
06:00 „Женени с деца”
06:30 „Гореща зона”
07:30 „Уокър - тексаският
рейнджър”,
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 15
10:00 „Кобра 11: Обади се!”
11:00 „Досиетата „Грим”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 15
15:00 „Кобра 11: Обади се!”
16:00 „Женени с деца” сезон 9
16:30 „Героят и страшилището
18:30 „Господари на ефира”
19:00 „Досиетата „Грим”
20.00 „Агентите на ЩИТ”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Законът на Картър”
00:10 „Агентите на ЩИТ”
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 8 декември
06:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
06:45 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, 0, 3 епизода
10:50 „Мините на цар Соломон” – приключенски
филм с уч. Ричард Чембърлейн, Шарън Стоун,
Джон Рис-Дейвис, Хърбърт Лом и др.
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи” сезон 1
14:50 „Кешбол” – драма с уч.
на Брат Пит, Джоана Хил,
Филип Сиймур Хофман,
Робин Райт, Крис Прат,
Стивън Бишъп, Рийд Даймънт и др.
17:30 „Антмен” – приключенски екшън с уч. на Пол
Ръд, Майкъл Дъглас,
Еванджелин Лили, Кори
Стол, Майкъл Пеня, Боби

Канавал, Джуди Гриър,
Антъни Маки, Ууд Харис
и др.
20:00 „Браво, момчето ми!“ –
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Анди Самбърг,
Лейтън Мийстър, Ванила
Айс, Тони Орландо, Уил
Форте, Сюзън Сарандън, Майло Вентимиля,
Джеймс Каан и др.
22:20 „Снайперистът 2” – екшън с уч. на Том Беринджър, Боким Уудбин,
Ерика Марожен, Линдън
Ашби, Дан Бътлър, Томаш
Пушкаш, Барна Илиеш,
Ференц Ковач, Денис
Хейдън и др.
00:20 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 9 декември
05:40 „Камиони по леда“
06:30 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, 1, 3 епизода
10:30 „Браво, момчето ми!“ –
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Анди Самбърг,
Лейтън Мийстър, Ванила
Айс, Тони Орландо, Уил
Форте, Сюзън Сарандън, Майло Вентимиля,
Джеймс Каан и др.
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Щурите съседи” сезон 1,
2 епизода
15:50 „Законът на Картър” –
криминален екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Миранда Ричардсън,
Мики Рурк, Майкъл
Кейн, Алън Къминг, Рейчъл Лий Кук, Рона Митра,
Джони Стронг и др.
18:00 „Крепост: Отново зад
решетките”
20:00 „Доставчикът” – екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Елиза Бенет, Лина Хийди,
Ралф Браун, Чарлз Денс и
др.
22:00 „Снайперистът 3” – екшън с уч. на Том Беринджър, Байрън Ман, Джон
Доман, Трой Уинбуш,
Денис Арнд, Уилям Дъфи
и др.
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:20 Еротичен телепазар

убийства, еп. 2
11:55 Рим: Първата световна суперсила, еп. 2
12:45 Машини за убиване, еп. 4
13:40 Конспирация, еп. 1
14:30 Вулканични одисеи, еп. 5
15:20 Останки от войните, еп. 2
16:10 Страхотни изобретения, еп. 12
16:40 Смъртносно разузнаване, еп. 5
17:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
18:20 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 6
19:10 Денят, когато..., еп. 4
20:10 Рим: Първата световна суперсила, еп. 2
21:00 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
21:50 Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 3
22:45 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
23:35 Машини за убиване, еп. 4
00:30 Ловецът на оръжия, еп. 4
01:20 Забранена история, еп. 4
02:10 Загадки в музея, еп. 8
02:55 Страхотни изобретения, еп. 9
03:25 Страхотни изобретения, еп. 12
03:55 Загадки в музея, еп. 11
04:40 Смъртносно разузнаване, еп. 5
05:30 Смъртносно разузнаване, еп. 3
петък, 7 декември
06:15 Смъртносно разузнаване, еп. 1
07:10 Загадки в музея, еп. 8
07:55 Втората световна война: цената на империята, еп. 5
08:50 Забранена история, еп. 1
09:40 По следите на трансилванското злато,
10:35 100 дни до победата, еп. 2
11:40 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
12:30 Машини за убиване, еп. 5
13:25 Конспирация, еп. 2
14:15 Мощта на вулканите, еп. 1
15:10 Останки от войните, еп. 3
16:00 Страхотни изобретения, еп. 13
16:30 По следите на трансилванското злато,
17:30 100 дни до победата, еп. 2
18:35 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 7
19:25 Да избягаш от Хитлер, еп. 1
20:20 Рим: Първата световна суперсила, еп. 3
21:10 История на оръжията, еп. 3
22:05 Черни операции от далечното
минало, еп. 1
23:00 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 5
23:50 Машини за убиване, еп. 5
00:45 Ловецът на оръжия, еп. 5
01:30 Забранена история, еп. 5
02:20 Загадки в музея, еп. 9
03:05 Страхотни изобретения, еп. 10
03:35 Страхотни изобретения, еп. 13
04:05 Загадки в музея, еп. 12
04:55 Убийци от древността, еп. 3
05:45 История на оръжията, еп. 2
събота, 8 декември
06:35 Страхотни изобретения, еп. 6
07:10 Страхотни изобретения, еп. 30
07:40 Страхотни изобретения, еп. 1
08:10 Страхотни изобретения, еп. 2
08:40 Страхотни изобретения, еп. 3
09:10 Страхотни изобретения, еп. 4
09:40 Страхотни изобретения, еп. 5
10:10 Страхотни изобретения, еп. 6
10:40 Останки от войните, еп. 2

11:30 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
12:20 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
13:10 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
14:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
14:50 Машини за убиване, еп. 1
15:45 Бойни кораби, еп. 5
16:35 Ловецът на оръжия, еп. 5
17:25 Страхотни изобретения, еп. 8
17:55 Страхотни изобретения, еп. 9
18:25 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
19:15 Вулканични одисеи, еп. 4
20:10 Първите хора, еп. 3
21:05 Жени воини, еп. 1
22:00 100 дни до победата, еп. 2
23:00 История на оръжията, еп. 3
23:55 Машини за убиване, еп. 4
00:55 Че Гевара: Отвъд мита,
01:50 Забранена история, еп. 6
02:40 Загадки в музея, еп. 11
03:30 Страхотни изобретения, еп. 6
04:00 Страхотни изобретения, еп. 20
04:30 Загадки в музея, еп. 11
05:20 Страхотни изобретения, еп. 12
05:50 Страхотни изобретения, еп. 13
неделя, 9 декември
06:20 Страхотни изобретения, еп. 14
07:00 Забранена история, еп. 1
07:45 Свирепа Земя, еп. 1
08:35 Времето, което промени света,
еп. 4
09:05 Времето, което промени света,
еп. 2
09:35 Вулканични одисеи, еп. 5
10:25 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
11:25 Конспирация, еп. 11
12:15 Конспирация, еп. 10
13:05 Смъртносно разузнаване, еп. 2
13:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
14:45 География на убийствата, еп. 4
15:35 Парижки мистерии, еп. 1
16:05 Парижки мистерии, еп. 2
16:35 Забранена история, еп. 1
17:25 Забранена история, еп. 2
18:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
19:05 Времето, което промени света,
еп. 4
19:31 Времето, което промени света,
еп. 7
20:00 Подемът на цивилизацията,
еп. 2
21:00 Първите хора, еп. 4
22:00 Селцето, еп. 4
23:05 Последните крале-воини на
Европа, еп. 2
00:10 Мъртвият викинг, еп. 5
01:00 Белези от Нанкин,
01:50 Забранена история, еп. 1
02:40 Загадки в музея, еп. 12
03:25 Страхотни изобретения, еп. 7
03:55 Страхотни изобретения, еп. 22
04:25 Загадки в музея, еп. 5
05:15 Опасна Земя, еп. 1
понеделник, 10 декември
06:05 Опасна Земя, еп. 2
07:10 Загадки в музея, еп. 9
07:55 Втората световна война: цената на империята, еп. 6
08:50 Забранена история, еп. 2
09:40 Първите хора, еп. 4
10:40 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
11:35 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
Машини за убиване, еп. 6
Конспирация, еп. 3
Мощта на вулканите, еп. 2
Останки от войните, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 14
Първите хора, еп. 4
Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
18:25 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
19:15 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
20:10 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
21:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
22:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
22:50 Залавянето на Клаус Барби,
23:55 Машини за убиване, еп. 6
00:50 Ловецът на оръжия, еп. 6
01:40 Забранена история, еп. 6
02:30 Загадки в музея, еп. 10
03:15 Страхотни изобретения, еп. 11
03:45 Страхотни изобретения, еп. 14
04:15 Загадки в музея, еп. 13
05:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
05:55 100 дни до победата, еп. 2
вторник, 11 декември
07:05 Загадки в музея, еп. 10
07:50 Втората световна война: цената на империята, еп. 7
08:45 Забранена история, еп. 3
09:35 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
10:25 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
11:25 Невидимите градове на Италия, еп. 1
12:20 Машини за убиване, еп. 1
13:15 Конспирация, еп. 4
14:05 Времето, което промени света,
еп. 1
14:30 Времето, което промени света,
еп. 4
14:55 Останки от войните, еп. 5
15:45 Страхотни изобретения, еп. 15
16:15 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
17:05 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
18:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
19:10 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
20:05 Невидимите градове на Италия, еп. 1
21:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
21:50 Че Гевара: Отвъд мита,
22:50 Смъртносно разузнаване, еп. 5
23:40 Втората световна война: Забравената война в Китай, еп. 1
00:35 Скрити следи: Първата световна война (1914-1918 г.),
01:30 Забранена история, еп. 1
02:20 Загадки в музея, еп. 11
03:05 Страхотни изобретения, еп. 12
03:35 Страхотни изобретения, еп. 15
04:05 Загадки в музея, еп. 1
04:50 Изгубеният град на гладиаторите,
05:45 Първите хора, еп. 4
12:25
13:20
14:10
15:05
15:55
16:25
17:30

2

26
Он еър
28 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Доктор Х
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Да нарисуваш престъпление
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1
29 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Пансионът – сериал,
семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./

Фокс
Сряда, 28 Ноември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 911
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Скорпион
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:40 Семейство Симпсън
05:10 Империя
Четвъртък, 29 Ноември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Скорпион
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
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Най-гледаните

Български

тв програми

28.XI. - 4.XII.2018 г.

30 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Пансионът – сериал,
семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
1 декември, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева /п./
09:30 Дарвин – бъдещето на
видовете
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия /п./
14:15 Черни коне /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR

19:00 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:00 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
23:00 Монгол - драма, Казахстан, Русия, Германия,
Монголия, 2007 г.; режисьор: Сергей Бодров
– старши; в ролите: Таданобу Асано, Хонлей Сун,
Хулан Чулуун и др.
01:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
2 декември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
09:30 Дарвин – бъдещето на
видовете
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия /п./
14:15 Черни коне /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“ – драма,
криминален сериал
20:00 Как да се омъжим за
милионер – сериал, комедия
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
23:00 Манолете – драма,
романтичен, Великобритания, Испания, САЩ,
Франция, 2007 г.; режисьор: Мено Мейджес; в
ролите: Пенелопе Крус,
Ейдриън Броуди, Начо
Алдегуер, Енрике Арче,
Дритан Била, Педро Касабланк
00:40 Кино – поредица на DW
01:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
3 декември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Пансионът – сериал,
семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
4 декември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Пансионът – сериал,
семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
5 декември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Пансионът – сериал,
семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1

6 декември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Хирургът – сериал, семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
7 декември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Можеш и по-добре
10:00 Великите
10:30 Последният еничар
11:30 Безценната перла
12:30 Новините ON AIR
13:15 Законът на любовта
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Семена от древността
16:40 Хирургът – сериал, семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Сърцето на самурая
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
8 декември, СЪБОТА
06:30 Операция: История
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Авиошоу
09:00 VIB
09:30 Дарвин – бъдещето на
видовете
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за милионер
14:15 Черни коне /п./
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка
23:00 Трудни отговори
00:40 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора

22:00
22:55
23:50
00:50
01:50
02:45
03:30

17:10
17:35
18:05
18:35
19:30
21:35

08:55
09:50
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20

Сряда, 5 Декември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Да спиш с врага
14:40 Мелачката
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Пазители на времето
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:30 Ченс
05:15 Империя

00:50
01:45
02:40
03:30

18:35 Пришиване
19:30 Мъжът в къщата
21:35 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Необикновените
22:55 Пазители на времето
23:50 Пришълецът срещу хищника
01:45 Американска криминална история
02:55 Заразата
03:45 Заразата
04:30 Теория за Големия взрив
05:00 11.22.63

Необикновените
Хавай 5-0
Под наблюдение
Касъл
Касъл
Империя
Американска криминална история
04:30 Ченс
05:15 Империя
Петък, 30 Ноември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:35 Черният списък
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Живите мъртви
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:30 Ченс
05:15 Империя
Събота, 1 Декември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:15 Психаротерапия
09:45 Психаротерапия
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Поп звезда
16:35 Психаротерапия

22:00
22:55
23:55
00:50
01:50
02:55
03:45
04:30
04:50
05:10

Психаротерапия
Теория за Големия взрив
Теория за Големия взрив
Пришиване
Чък за късмет
Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
Необикновените
911
Пазители на времето
Живите мъртви
Американска криминална история
Заразата
Заразата
Психаротерапия
Психаротерапия
11.22.63

Неделя, 2 Декември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Скорпион
13:00 Скорпион
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Чък за късмет
16:35 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Гатака
21:40 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
22:00 Баскетболни дневници
00:00 Теория за Големия взрив
00:25 Теория за Големия взрив
00:50 Мъж търси жена
01:15 Мъж търси жена
01:45 Американска криминална история
02:55 Заразата
03:45 Заразата
04:30 Теория за Големия взрив
04:50 Теория за Големия взрив
05:10 11.22.63
Понеделник, 3 Декември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями

16:15
17:10
18:05
18:35
19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
00:50
01:45
02:40
03:30
04:25
05:15

Агентите на ЩИТ
Касъл
Касъл
Черният списък
Империя
Хавай 5-0
Необикновените
От местопрестъплението: Маями
От местопрестъплението: Маями
Агентите на ЩИТ
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Касъл
Касъл
Черният списък
Пришълецът срещу хищника
Под наблюдение
Касъл
Касъл
Империя
Американска криминална история
Ченс
Империя

Вторник, 4 Декември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Оскар
14:55 Семейство Симпсън
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
21:55 Да спиш с врага
23:55 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:30 Ченс
05:15 Империя

Четвъртък, 6 Декември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Пазители на времето
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Необикновените
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение

Касъл
Касъл
Империя
Американска криминална история
04:25 Ченс
05:15 Империя
Петък, 7 Декември
06:00 “Секс, наркотици и рокендрол”
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъплението: Маями
08:00 От местопрестъплението: Маями
08:55 Агентите на ЩИТ
09:50 Касъл
10:45 Касъл
11:40 Черният списък
12:35 Необикновените
13:30 Хавай 5-0
14:25 Под наблюдение
15:20 От местопрестъплението: Маями
16:15 От местопрестъплението: Маями
17:10 Агентите на ЩИТ
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Касъл
20:00 Касъл
21:00 Черният списък
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
23:50 Под наблюдение
00:50 Касъл
01:45 Касъл
02:40 Империя
03:30 Американска криминална история
04:25 Ченс
05:15 Империя
Събота, 8 Декември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Под наблюдение
11:05 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Гатака
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив

9 декември, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Състезанието на живота
им
08:30 Необичайните заподозрени
09:30 Дарвин
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:15 Как да се омъжим за милионер
14:15 Черни коне /п./
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел „Русия“
20:00 Как да се омъжим за милионер
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка
23:00 Тихата планина
00:40 Кино – поредица на DW
01:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
/п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо

Неделя, 9 Декември
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Теория за Големия взрив
08:50 Теория за Големия взрив
09:15 Теория за Големия взрив
09:45 Теория за Големия взрив
10:10 Хавай 5-0
11:05 Хавай 5-0
12:05 Черният списък
13:00 Черният списък
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Мъжът в къщата
16:35 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:35 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Пришиване
19:30 Моят нов най-добър
приятел
21:25 Наръчник за оцеляване
от Купър Барет
21:55 Да спиш с врага
23:55 Отново в засада
02:10 Американска криминална история
03:15 Заразата
04:00 Заразата
04:40 Теория за Големия взрив
05:00 Теория за Големия взрив
05:20 Теория за Големия взрив
05:40 Теория за Големия взрив
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ÊрÚÑÒÎÑËÎÂиÖа – пÚÇеË
Петнайсетте елемента са част от кръстословицата-пъзел и са разположени разбъркано. За да решите пъзела, използвайте ключовите букви, поставени в рамката на кръс-

тословицата, подредете елементите по такъв начин, че хоризонтално и вертикално да
получите думи, т.е. правилното решение на
кръстословицата.

27

Ñ Ó Ä Î Ê Ó

ÊрÚÑÒÎÑËÎÂиÖа Çа ÑÚÑÒаÂßÍе
Съставете кръстословицата, като използвате ключовата
и дадените по-долу думи.
3-буквени: Ина, Кан, Кап, Ком, Лел, Нал, Ноя, Пер, Пет, Рат, Сак, Тас. 4-буквени: Апел, Атол,
Воал, Жаба, Кант, Кота, Лепо, Лехи, Опал, Руан. 5-буквени: Ангел, Атила, Афера, Бадем, Гибон,
Гопак, Диана, Инати, Квант, Кебап, Канап, Китен, Ларис, Никел, Пагон, Панел, Панса, Пакет, Педал, Порто, Ратин, Ротел, Соуса, Стокс, Талия, Тарас, Тасос, Тинол, Хаити. 6-буквени: Апарат,
Ехолот, Инфант, Фараон. 7-буквени: Еполети, Кариеси, Оперета, Палитри, Параход. 9 буквени:
Кариерист, Сепаратор.

Îòãîâîðè îò áð. 47 ñòð. 31

Състави ВАСИЛ ГеОРГИеВ

воДоравно: Колода, Епилатор, Колорадо, Опера, Канонада, Акинак, Коноп, Ламарини, Ро, Иран, Бал, Лай, Никотин, Па, Сап, Такири, Ока, Име,
Ери, Емине, Фас, Малага, Епос, Нес, Секира, Лема, Единак, Рен, Катинар, Давид, Горун, Керосин, Ир, Паламуд, Ла, Панама, Едисон (Томас), Да, Еретик, Рагу,
Петрофраф, Тоник, На, Нао, Епод, До.
оТвЕсно: Кока кола, Алеко, Аден, Лоно, Апис, Марината, Полоний, Натура, Донор, Теме, Ин, Месон, Тарапана, Асен, Парга, Ад, Никел, Дама, Еро,
Медал, Кирасир, Лета, По, Абориген, Кадифе, Пи, Амати, Академик, Локали, Икарус, То, Тапир, Номер, Водород, Тенис, Кипарис, Нан, Коран, Пано,
Едил, Гид, Ракита, Есен, Набуко.
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„Бистришките Септември надви Черно море Петър Стойчев
спечели
тигри”
в Антарктида
препънаха „белите”
„А”
група,
XVI
кръг

Витоша (Бистрица) сложи край на негативната
си серия от пет поредни загуби. "Тигрите" на Росен Кирилов достигнаха до ценен успех с 1:0 при
домакинството си на Славия. Единственото попадение в мача реализира бившият играч на "белите" Наско Милев в 72-ата минута. Победата за "зелените" можеше да бъде и по-изразителна, ако
Георги Амзин бе малко по-акуратен при изстрела си с глава.
Славия пък инкасира четвърти мач без победа.
Хората на Загорчич имаха своите моменти през
първата част, когато звездата на тима Галин Иванов на два пъти не успя да отбележи. При втория
си опит той дори нацели напречната греда. В 90-ата
минута пък резервата Илиян Мицански пропусна
да донесе точката от удобна стрелкова позиция.
В следващия кръг Славия приема ЦСКА в столичното дерби от кръга. Витоша пък има наглед тежката задача да гостува на шампионите от Лудогорец.

42-годишният Петър Стойчев спечели първото в историята състезание по плуване в ледените води на Антарктида. В конкуренцията на 15 плувци от девет държави българинът стана шампион с близо минута преднина
преди останалите.
Състезанието се проведе в близост до остров Трините в залива Микелсон Харбър. Плу-

Отборът на Септември (София) записа важен успех с 2:1 над Черно море. Първото попадение на стадион "Васил Левски" реализира Жоржиньо (51 мин.).
Десет минути по-късно
обаче Борис Галчев изравни след добро из-

пълнение на пряк свободен удар, а малко
преди края на срещата Ишмаел Байду донесе трите точки за състава на Христо Арангелов.
В следващия кръг
Септември гостува на
Ботев (Враца), а “моряците” приемат Етър.

„Червените“ победиха „Орлите“ оцеляха като
в Русе
по чудо на „Лаута“

ЦСКА-София постигна 12-а победа в
първенството, след
като надигра с 2:0 Дунав като гост. Резултата откри Мауридес
в 40-ата минута, а Едвин Джеси удвои в 47ата минута.
От своя страна ру-

сенци имаха няколко отлични шанса да реализират, два от които при
0:0, но Ахмедов и Коконов ги пропиляха.
В тази среща наставникът на „червените“
Нестор Ел Маестро не
заложи на Кирил Десподов, който остана извън
групата, тъй като доскоро лекуваше контузия.

Лудогорец постигна изключително трудна победа с 1:0 като гост над Локомотив (Пловдив). Единственото попадение реализира Натанаел в 58-ата
минута. "Орлите" изиграха слаб мач и съвсем логично в последните минути трепериха. Домакините имаха две чисти ситуации, които не успяха да
вкарат. Двата тима изиграха доста скучно първо
полувреме, като головите положения и опасните
ситуации липсваха.
Втората част бе доста по-интересна.

Останалите резултати от кръга
Етър - Ботев (Пловдив) 1:0 1:0 Вандерсон (15)
4:0 Цонев (61)
1:0 Румен Руменов (44')
2:0 Камбуров (41)
5:0 Цонев (87)
Берое - Верея 6:0
3:0 Цонев (54)
6:0 Камбуров (91-д)

ЛЕВСКИ - БОТЕВ (ВРАЦА) 1:3
1:0 Давиде Мариани 20 д.
1:1 Валери Божинов 34 д.
1:2 Валери Божинов 76
1:3 Валери Домовчийски 87

ването беше с дължина 1000 метра при температура на въздуха около -2 градуса и на
водата от -0.8 градуса.
Стойчев измина дистанцията за 11:08.31
минути. Накрая той дори реши да направи
шоу за хората, които гледаха състезанието
от кораба, като преплува финалните метри
с бътерфлай.
На второ място в състезанието завърши аржентинката Виктория Мори с време 12:09.31
минути. Трети на минута и половина след
Стойчев финишира Диего Лопес от Испания.

Рекордно постижение
на Владимир Зографски

Сребро за Стойка Петрова

С

тойка
Петрова
спечели сребърен
медал за България

от световното първенство по бокс за жени
в Индия. Във финала в
кат. до 54 кг тя отстъпи пред представителката на Тайпе Ю Тинг
Лин с 4:1 съдийски гласа (28:29, 28:29, 28:29,
27:30, 29:28). Това бе
един от двата сблъсъка
в 10-те категории между първата и втората в
схемата, който проти-

вопостави европейската на азиатската шампионка. За 33-годишната Стойка Петрова това
е второ сребро от световно първенство, след
като игра финал и на
предишния шампионат
в Астана през 2016 г. Тя
донесе и единственото отличие за страната
ни от Индия. Стойка е
единствената ни участ-

ничка, която оцеля и
се размина със съдийска сеч в Индия. Преди
нея бяха порязани Станимира Петрова и Севда Асенова, които спокойно можеха също да
са на финал.
Това бе първа загуба
за Стойка Петрова през
календарната 2018 г.,
като досега тя имаше
16 поредни победи.

Суперлигата по волейбол – мъже, VI кръг

Хебър продължава възхода си

Волейболният отбор на Хебър (Пазарджик) остава начело в класирането с 18 точки, след като записа 6-а поредна победа в шампионата. Момчетата на треньора Атанас Петров удариха като гости Марек Юнион Ивкони с категоричното 3:0 (25:17, 25:23,
25:14) в Дупница. В следващия 7-и
кръг Хебър е домакин на новака Дунав (Русе), а дупничани ще гостуват
на Черно море (Варна). Двубоите са
съответно в събота (1 декември) от
18,30 часа и в петък (30 ноември) от
18,00 часа.
Страхотен мач за Хебър изигра
канадският национал Брадли Гънтър,
който заби 24 точки (5 блока!, 4 аса
и 56% ефективност в атака) за победата. За домакините от Марек руандиецът Ив Мутабази завърши с едва 10 точки.

Новакът Дунав (Русе) записа втора поредна победа в шампионата.
След като в миналия кръг момчетата
на треньора Петър Шопов малко изненадващо победиха у дома Добру-

джа 07 (Добрич), направиха същото
и срещу Миньор (Перник) - 3:0 (25:16,
25:19, 25:19).
Волейболистите на Левски прекъснаха серията си от две поредни
загуби (б. р. от Добруджа и ЦСКА),

след като удариха Монтана с 3:0
(25:16, 25:23, 25:23) в една от найинтересните срещи на кръга на шампионата. Мъжкият волейболен отбор
на ЦСКА постигна 4-а поредна и общо 5-а победа. Воденият от Александър Попов тим се наложи като
гост над Пирин с 3:1 (25:20, 26:24,
27:29, 25:16). Волейболният отбор
на Добруджа 07 (Добрич) се поздрави с втора поредна и общо 4-а
победа. Момчетата на Пламен Христов надделяха у дома над новака
Дея спорт (Бургас) с 3:1 (23:25, 25:19,
25:21, 25:12).
Волейболният шампион Нефтохимик 2010 (Бургас) се върна на победния път и записа 4-и успех. Шампионите успяха да бият чисто вкъщи Черно море (Варна) с 3:0 (25:21,
25:22, 25:22).

Владимир Зографски
постигна отличен резултат във втория кръг
от Световната купа по
ски-скокове в Рука, Финландия. Българинът завърши шести в крайното класиране!
Това е най-добър резултат за 25-годишния
ни представител в Световната купа на голяма
шанца в цялата му кариера. През 2011 г. той
завърши на 8-мо място

в Лилехамер.
Постижението му е
и рекорд за България
в ски-скоковете от въвеждането на състезанието през 1979 г. Зографски се справи с
променливите условия,
в които се проведе надпреварата.
Квалификациите бяха отменени и участниците застанаха направо
на старта, за да направят
по 1 опит.
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Читалища

120 г. самодеен театър в с. Раданово

„Има ли нещо по-красиво, по-умно, по-добро,
по-интересно от думата театър - то пак се
нарича театър.”
На 2 ноември в салона на НЧ ”Светлина
1883” се проведе честване на 120 г. от създаването на първия само-

деен театрален състав
към читалището. Създава се през 1898 г. и има
данни, че първото представление е „Преминаването на Ботевата чета през Дунав и битката
на Вола”. Второто представление е през 1904
г. –„Многострадална Ге-

новева”, и така се представя пиеса след
пиеса. В началото женските
роли се изпълняват от мъже,
но по-късно в
салона идват
учителки, които активно се
включват в театралния състав. Не мога да изброя имената на
всички самодейци, изиграли едни от най-хубавите роли, съперничели
на професионалните актьори. Днес театралният състав продължава да
работи и да радва своите почитател и в Пол-

ски Тръмбеш, Нова Загора, Драганово и на други места. Вземали сме
първи места и награди.
За юбилея театралният
състав подготви и изигра пиесата ”Визитка”моноспектакъл, и „Закъснели чувства”. Дълъг
живот и здраве на нашия
театрален състав! Неотдавна читалището тържествено отбеляза Деня
на будителите.
Народни будители
вечни и святи,
апостоли наши
бъдете признати.
Мария Кузманова,
председател на
НЧ ”Светлина 1883”,
с. Раданово

От стр. 1
По инициатива на
Веска Узунова, председател на Общинския съвет на СП-2004, гр. Сливо поле, възрастните
хора излязоха с предложение пред кмета на
общината да се включат в залесяване на гора, което той прегърна
с радост и отговорност.
Само преди няколко
дни над 180
пенсионери
млади хора и
деца от всички населени
места в община Сливо поле и от всички етноси заедно залесиха 20 декара
блатиста местност с над
1500 броя черна топола под наслов „Трудът
и хлябът обединяват хората”.
Кметът
Валентин
Атанасов заедно със
зам.-кмета Михаил Чиликов, инженер лесовъд, и служители на горско стопанство посрещнаха армията от възрастни, млади и деца
с огромно възхищение
от тяхната активност и
готовност да се трудят и

да създадат нещо хубаво
за природата и за хората в община Сливо поле.
Г-н Атанасов поздрави
хората, пожела им спорна работа и засади първото дръвче. Поздрави
поднесе и председателката Веска Узунова, която изрази голямото си
удовлетворение от това,
че толкова много пенсионери са се отзовали на

за - на опънат 25 метров месал
(кърпа)
бяха наредили погачи, шарена сол
и сирене.
Скромно,
но от сърце! Всички се събраха
около софрата, кметът

ко уморени,
но много щастливи от
чудесно
свършената
работа
и найвече от
това, че все още са необходими и има какво да

тази прекрасна инициатива.
И работата започна,
хората се разпределиха
по групи - едни подготвяха дръвчетата, други
ги разнасяха по терена,
а трети засаждаха фиданките в земята. Песни огласяха трудовия процес.
И така неусетно до обяд
работата беше свършена и пред хората се появи една нова гора.
Няколко от жените
бяха подготвили трапе-

г-н Атанасов благодари
за прекрасно свършената работа, за идеята и за
отзивчивостта на пенсионерите. Вдигна една погача, разчупи я над главата си и им пожела здраве
и благоденствие и все така да са задружни и в работата и във веселието.
Жените раздадоха на
всички по парче питка,
поръсена с шарена сол,
и сиренце, храната на нашите предци, която и те
са яли на нивата. Мал-

дадат своята община, хората се прибраха в своите населени места.
Последен от терена
си тръгна кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов, доволен и
щастлив с трудолюбивите и задружни хора на общината и с убеждението,
че трудът и хлябът обединяват хората.
Веска Узунова,
председател на общ.
съвет на СП-2004,
Сливо поле

Трудът и хлябът обединяват хората

П

од този надслов беше отпразнуван Денят на народните будители в Русе. Организатори на тържествения концерт бяха общинският съвет при
СП-2004 и регионалната библиотека "Любен Каравелов".
В програмата участваха най-добрите вокални формации при пенсионерските дружества в Русенска община - "Северняшка китка",
"Нежни чувства" и "Русчуклийска
китка", както и ВГ "Настроение"
към НЧ "Ангел Кънчев" с художествен ръководител Гергана Вичева.
Специални гости на празника бяха
деца от начални училища, видни
русенски творци и обществници.
Голямата зала "Изкуство" на регионалната библиотека едва побра присъстващите на големия
български празник. В продължение на близо два часа звучаха тържествени слова и приветствия, художествено слово, песни и музи-

Вам, будители народни
ехо от празника

ка. Най-впечатляващо беше изпълнението на децата, които рецитираха стихове, посветени на
народните будители: "... Да се
знае, да се помни, / че България
е жива! / На будителите скромни / българинът китка свива!"
Тържественият концерт за-

върши с песента "Моя страна,
моя България", изпята от сборна формация и подета от обхванатата с патриотичен възторг зала.
Текст и снимки:
Александрина Шаханова,
Русе
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До 44-ото народно събрание

ДЕКЛАРАЦИЯ
От военно-патриотични и
пенсионерски съюзи и организации

Уважаеми народни представители,
През май т.г. депозирахме в Народното събрание
Петиция и Декларация, подписана от 19 военно- патриотични и пенсионерски съюзи и организации, с
конкретни искания и предложения за решаване на
наболелите проблеми на пенсионното осигуряване.
На две заседания на комисии на Народното събрание
упълномощени наши представители изложиха аргументирано мотивите ни за вземане на необходимите и нетърпящи отлагане решения по проблемите на
жизнения стандарт на пенсионерите. За наше голямо разочарование не бяхме чути и разбрани. Предложеният проектозакон за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2019 година, който беше приет от НС на първо четене, напълно потвърди
нашите опасения, че бедността и мизерията на възрастните хора не вълнуват особено управляващите
и народните избраници.
Ние, възрастните хора, сме сговорчиви, но търпението вече ни се изчерпа и не можем повече да
приемаме само „подаяния“ за решаването на нашите
проблеми. Направените с проектобюжет 2019 г. стъпки в пенсионното осигуряване не могат да прикрият
неглижирането на нашето основно искане за преизчисляване на всички пенсии, каквото не е правено от
десет години. Вместо това в проекта на бюджета за
Държавното обществено осигуряване управляващите предвиждат увеличение на пенсиите с 5,7%. Това увеличение безусловно ще бъде изядено от нарастващата инфлация, която предвещава ценова буря.
Според хармонизирания индекс на потребителските
цени годишната инфлация към края на тази година
може да нарасне с до 3,5% спрямо същия период на
миналата година. А това значи още по-голяма мизерия и лишения на пенсионерите.
Заигравайки с тавана на пенсиите чрез половинчати решения, управляващите се опитват да разделят пенсионерите на противопоставящи се една на
друга групи с ниските пенсии срещу тези с високите
пенсии, с фалшиви обяснения за солидарност. В същото време те не се притесняват от това как пенсионерите възприемат закономерното и безпроблемно повишаване на техните заплати и тези на депутатите. Не си задават въпроса дали тези заплати са заслужени, при положение че България е най-бедната
страна в ЕС и с най висок процент от населението
под линията на бедността.
Уважаеми народни представители,
Безразличието на голяма част от Вас към нашия
живот и съдба предизвиква нашия гняв. То е показател за Вашата зрелост, мъдрост, морал и осъзнат дълг
към поколенията, които съградиха съвременна България. Вие сте в парламента и по волята на над два
милиона пенсионери, най-голямата социална група в
България. Ние Ви удостоихме с това доверие в името
на народните въжделения за изграждане на сигурна
и просперираща България, но и за да се грижите за
нас, всеки пенсионер да получава без ограничения
законно определената му пенсия, да имаме спокойни и достойни старини. Затова се обръщаме към Вас
и Вашата съвест с очакване да надделее разумът и
да предложите адекватни мерки за подобряване на
пенсионното осигуряване.
Уважаеми председатели на парламентарни групи,
Уважаеми народни представители,
Нашите искания са пределно ясни, недвусмислени и изпълними при наличие на чувство за отговорност и на политическа воля от страна на народните
избраници. Въпреки това те не намират място във
внесения в парламента проектобюжет. Ние обаче
този път няма да отстъпим. Решени сме с всички законни средства да отстояваме нашето свещено право на достоен живот.
Очакваме Вашите решения!
ПОДПИСАЛИ
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва;
Съюз на ветераните от войните в България; Съюз на военноинвалидите в България; Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, ШЗО и родолюбивото
воинство и гражданство; Конфедерация на обществени организации от сигурността и отбраната; Национално сдружение на клубовете на запасното войнство „За честта на пагона“; Българска авиационна асоциация; Фондация „Български ВВС; Военен съюз; Съюз на пенсионерите – 2004; Българска асоциация на пенсионерите; Съюз на миньорите пенсионери от въгледобива; Българска асоциация на пенсионерите
– обединени; Съюз на летците ветерани в България; Съюз на
ветераните от РВД; Неформална организация за България
без дискриминация; Конфедерация за социална защита на
пенсионерите в България; Български общонароден съюз.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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- г-н Павлов, завършили сте актьорско майсторство в нов
български университет. Защо не във виТиЗ?
- Кандидатствах във
ВИТИЗ, като бях на 19,
веднага след училище,
но не стана. Скъсаха ме
на втори кръг - "драма"
и на последен - "кукли".
Останах под "черта", можех да се запиша платено обучение, но при
условие че съм ходил в
казармата. Законът тогава беше такъв. В НБУ
театрални педагози ми
бяха актьорът Васил Димитров и чуждестраннни преподаватели. Преподаваха ми и асистентите на Възкресия Вихърова.
- кога се запалихте
по актьорството?
- От гледане на филми като малък, ходех
много на кино. Стори
ми се много интересно
и предизвикателно да
имаш различни животи, да играеш разнообразни роли. Виждаше
ми се много красиво и
започнах да си мечтая
за това и да чета книги
за кино и театър.
- след като завършихте снимките на
филма „вездесъщият”, кой е най-големият ви страх?
- Темата на филма и
процесът на работа по
време на снимките на
„Вездесъщият” ме държеше доста дълго време след това. Жена ми
Юлиана Сайска, която
също е актриса, но
се занимава и с психодрама терапия, ми каза на шега на премиерата: "Освобождавам
те от ролята на Вездесъщия!" С други думи да си стана пак същият
обикновен и нормален
човек. Понякога ми се
случва и с театралните
роли. Те много често обсебват и започват
да се месят в истинския живот, което е опасен момент за актьорите. "Вездесъщият" имаше за мен катарзисен
ефект. Участието ми във
филма беше цяло приключение - преди заснемането, снимачният период, премиерата, успехът и наградите... В мене настъпи някакво успокояване, ново ниво
на светоусещане спря-

- В последната година покрай баща ми минахме през доста болници. Давам си сметка, че лекарите, за да
оцелеят и да не превъртят от напрежение,
имат нужда от някаква
дистанция с пациентите и не могат да приемат цялата тази човешка
болка и страдание прекалено навътре.
- работите ли с много лекари като консултанти по време на
снимките на "откраднат живот"?
- Да, сценарият минава през медицински
консултант и на снимачната площадка присъства лекар, с когото
се консултираме каква е правилната последователност на дейст-

– бел.ред.) тя ти слага
в ръкатасъщия инструмент, а не нещо друго.
Огромно спокойствие е
да имаш такъв човек на
терен.
- в кои постановки
участвате този театрален сезон?
- През новия театрален сезон участвам в
постановката „Дон Жуан” на Молиер под режисурата на Александър Морфов в Народния театър „Ив. Вазов”
и в постановката „На
ръба” – също под негова режисура. Пиесата „На ръба” е за всичко онова, което се
случва в страната ни
- реквием за държавата България, за един
народ, който си отива и се стопява, който
достойно и гордо съществува на този свят
хиляда и триста години, но не успя да устои
на бруталните, алчни,
безмилостни колизии
на съвременната „демокрация”.
- Пожелайте си нещо!
- Пожелавам си парите за култура и образо-

вията по време на една операция например. Страхотна истинска операционна сестра, която работи в Окръжна болница, подава
инструментите. Когато
й кажеш "терие" (вид
хемостатични щипки

вание, които се заделят
в бюджета на България,
да станат поне колкото са тези на военното
ни министерство, тогава ще имаме някакъв
шанс...!
интервюто взе
иво ангЕлов

актьорът велислав Павлов е роден на 16 януари 1974 г. в Берковица. Завършва актьорско майсторство в нов български университет. играе на
сцените на театрална работилница „Сфумато”, театър 199 - в "рибарят
и неговата душа", народния театър „иван вазов”. има участия във филмите "дзифт", "източни пиеси", "Шменти капели" и в около 50 чуждестранни продукции. Партнирал си е с холивудските знаменитости вал килмър,
морган Фрийман, антонио Бандерас, Жан-клод ван дам, долф лундгрен и др.
велислав Павлов е носител на наградата за мъжка роля в пълнометражния
игрален филм „вездесъщият”, получил голямата награда „Златна роза” на
35-ия фестивал на българския игрален филм.

мо околните и в професионалната ми сфера. Мисля, че е катарзис.
всичко трябва да прека- пи, когато репетира, и
А за кого се страхураш през себе си, за да е истински. Беше мновам в живота? От извествидиш какво ти върши го прекрасен период. И
но време за здравето на
работа. Това важи как- представлението стана
баща ми и естествено
страхотно.
за си- в съна ми,
щия пезащориод игто са
раете
в
хора
"рибарят
в уязи неговавимо
та душа"
полона оскар
ж е Уайлд отние...
ново под
режисурак а к
та на Мав и
риус?
и з - Ние заб р а - в сцена от сериала „откраднат живот“
почнахме
ха за
то за чуждите актьори, да репетираме "Рибаролята?
така и за българските, рят..." в Театър 199. Ма- Бях се свързал с
с които съм играл.
риус ми предложи аз
Илиян Джевелеков и
- какво значение да вляза в тази роля.
Матей Константинов
има за вас срещата с Спектакълът се играе
преди години и им осактьора и режисьора над 13 години и има над
тавих мои актьорски изМариус куркински?
200 предстапълнения за гледане, за
- Това е една от най- вления.
да знаят кой съм. Съвважните ми срещи. Ма- в нашусем скоро разбрах, че
риус дойде на първото мелия тедискът със записите
представление, в което л е в и з и о бил развален и не са
участвах още като сту- нен сериал
могли да гледат нищо.
дент в Младежкия те- „ о т к р а д Обадиха ми се за
атър в ролята на Рого- нат живот”
главната роля във филжин в "Идиот" на Досто- влязохте в
ма, изпратиха ми сценаевски, постановка на ролята д-р
рия, видяхме се няколрежисьорката Десис- Марио коко пъти и за кастинглава Шпатова.След ня- вачев.
в
снимки. Илиян е бил
колко месеца ми се оба- с ц е н а р и я
вече сигурен, че аз ще
ди по телефона, за да се акцентира на тъмиграя ролята, и са вземе покани за репети- ната страна на здравли решението.
ции на "Кралят елен" от ната система – коруп- кои сцени бяха
Карло Гоци в Народния ция и користни решенай-трудни?
театър. И това беше су- ния, които може да ко- Трудните сцени са
пер! Мариус има една стват човешки живот.
най-сладки за работа,
много силна черта - да имате ли неприятен
защото ме вдъхновяват
обединява хора, да ги житейски спомен в томаксимално. Такива са
мотивира, да прави гру- ва отношение?
финалните сцени с бащата на героя ми Мишо Мутафов, когато той
разбира, че всичко, което е записвал, е изтекло в мрежата и тези,
Ричард Клайдерман отбев които трябваше да бълязва 40 години на сценада сам...
- на снимачната та със световно турне,
площадка сте били с което в рамките на
много световни звез- две последователди. Успяхте ли да пре- ни години премивърнете този факт в нава през Евро"безплатна" школа по па, Азия и Амеактьорско майстор- рика. Част от него са и предстоство за себе си?
- За ролите в чужди ящите му конпродукции актьорът ми- церти в София
нава през доста сери- и Варна в края
озни кастинги и там се на тази есен. На
вижда какво се иска от 29 ноември в 20
теб. Фактът, че си избран ч. вълшебникът на
на кастинга, значи, че си клавишите ще свити. Не съм отишъл, за ри за столичани в зада "крада" нещо от тях, ла № 1 на НДК, а на 1 деа за да си партнираме. кември ще омагьоса и варЕстествено е да се учи ненската публика в Двореца на
човек от големите. Но културата и спорта. Концертът в Со-

Ðè÷àðä Êëàéäåðìàí îòáåëÿçâà 40 ã. íà ñöåíàòà
фия се организира от музикална агенция
„Кантус Фирмус” и ще представи найголемите хитове на пианиста, които са му спечелили славата на световна звезда. Негови партньори
на сцената ще бъдат талантливите музиканти от оркестъра
на Класик ФМ радио, с които
той предпочита да работи за
своите гостувания у нас. Изкуството на пианиста е предназначено за хората от цял
свят. ”Повечето от нещата,
които свиря, са много романтични. Обичам красивите
мелодии”, разкрива виртуозът,
който на последното си гостуване у нас без развълнуван и от
красивата българска песен „Хубава
си, моя горо”, която трайно влезе в репертоара му.
Страницата подготви кармен ИВАНОВА
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ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ!
ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ
Мултивитамини Алайв подпомагат
костите, дебелото черво, храносмилателната и сърдечносъдовата системи,
зрението и имунитета.
Всяка таблетка гарантирано се усвоява до 20 минути!

Съдържа над 100
натурални съставки.
ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД

П

рисъщи на Индия и Мексико, те се радват на милиони почитатели по цял
свят. Имат силен аромат и вкус,
вариращ от сладникав до изгарящо лют. Причина за това е
наличието на капсаицин, който съдържа безценни хранителни съставки, помагащи да сме
здрави и енергични. Решихме
да ви представим причини, поради които да не спирате да се
наслаждавате на любимите си
люти чушки. Но не забравяйте
да го правите с мярка!
Подобряват циркулацията на кръвта. Като цяло лютите храни осигуряват по-добра
циркулация на кръвта в организма и по-ниско кръвно на-

Защо да ядем люти чушки
лягане. Чушките са
особено полезни
за сърдечно-съдовата система,
тъй като съдържат високи дози витамини
А и С,
които
заздравяват стените на
съдовете.
 Помагат
при главоболие, мускулни
болки, ставни

възпален и я .
Капсаицинът
притежава
болкоуспокояващи, аналгетични и противовъзпалителни свойства. Той притъпява
рецептор и те, отговорни за
болка,
нервните клетки
не може да реагират, а оттам

- чувството за болка изчезва.
Поради тази причина капсаицинът е важна част от много
мехлеми и мазила.
Помагат при безсъние.
Сгряващата функция на лютивите храни отпуска нервите и
ускорява заспиването. Според
австрийски учени любителите
на лютото се събуждат по-лесно, стават по-бързо, заредени
с много енергия.
Помагат за свалянето
на килограми. Изгарят повече калории, тъй като засищат
по-бързо, което води до при-

емането на по-малко количество храна.
"Затоплящият" механизъм
на капсаицина ускорява метаболизма и го предразполага да
изгаря повече мазнини.
Подобряват настроението. Покачват нивата на ендорфин и серотонин – хормоните,
които се грижат за доброто настроение.
Някои учени са на мнение,
че ако приемаме повече лютиви храни, може да се преборим дори с леки форми на
депресия.

КРАЙ НА СТАВНИТЕ БОЛКИ!
„ОТКРИТИЕ, КОЕТО ВЪЗВЪРНА ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЖИВОТ
ПРИ ХОРА СЪС СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“

Ортопедът и професор Колин Хоуви постигна своята цел след
дългогодишни изследвания. Той създаде
био-нанотехнологичен
метод за възстановяване на синовиалната течност и хрущялната тъкан.
Вече не е тайна, че е предоставил на
целия свят възможността на страдащите от ставни болки и заболявания отново
да се върнат към нормалния си живот,
самочувствие и подвижност. Това е метод, с който се облекчават трайно болките и сковаността, и то без да се налагат
болезнени лечения и скъпи инжекции.

БОЛКАТА СЕ ОБЛЕКЧАВА
НАПЪЛНО

„Невероятно, но неприятната болка и неподвижност изчезват” - потвърждава Колин Хоуви - един от най-добрите хирург-ортопеди в Обединеното
кралство. - Без значение дали ви болят
колената, тазът или гръбнакът, болката и деформацията на хрущялите
могат да се преодолеят по естествен
път” - казва откривателят на формулата.
Вече са регистрирани почти половин
милион души в цял свят, в това число
около 10 хил. души от България, които са
преминали терапията и потвърждават ефективността
на този метод. Той облекчава възпаленията, успокоява нервните окончания при ставите, регенерира хрущялната тъкан и запълва ставната капсула със синовиална течност (виж снимката преди/след).

ОРТОПЕДИТЕ НЕ МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ

Показвайки резултатите от терапията на водещите ортопеди, всички те бяха шокирани. „Не можахме
да повярваме, че без оперативна намеса може да
се постигне подобен ефект” - споделят хирурзите от
Англия. „Природата е в състояние да ни поддържа
вечно здрави, стига да можем да намерим тайната на нейните дарове” категорични са от екипа от нанотехнологичния отдел на производството на препарата. Често болката в ставите се проявява вследствие напредване на възраст
та, възпалителни процеси, получени от
претоварване, травма, заболяване, дори
и от простуда. Само качествен продукт,
съставен от чисти вещества, може да даде бързи и трайни резултати, стимулирайки организма да реши тези проблеми по натурален път.
Благодарение на съвременната нанотехнология на молекулярно ниво, също
и следвайки биопроцесите при живите
организми, помогна да се създаде уникалният продукт „FLEXIMO’’ с 30 активни
съставки. Това е изпитана формула, която се доказа вече и в България.
„Препоръчително е да приключите
2-месечната терапия и ще можете да
отстраните болката и отново да се движите с лекота и да се чувствате комфортно” - убедено заявява проф. Хоуви.

ЗА ПЪРВИТЕ 120 ДУШИ
СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА!

Понеже технологията за обработка на ценните съставки не е евтина и за да е финансово достъпен препа-

ратът за българските граждани, са избегнати всякакви
посредници и дистрибутори. В момента в България покупката на препарата става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за България.
ВАЖНО! Само първите обадили се 120 души ще получат продукта на професор Хоуви вместо за 189 лв.
само за 55 лв. - опаковка, достатъчна за едномесечен
курс на ползване. Осигурена е и безплатна доставка
до Вашия адрес!
Промоционалната отстъпка е валидна до 18.12.2018 г.

МНЕНИЯ НА ХОРА, ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
„Отново съм подвижен както преди, а докторите искаха да ме оперират.”
Ясен Тотев, 66 г., София
„Получих трайно облекчение на болките. Невероятно! Личният ми лекар е в шок!”
Зорница Лилова, 71 г., Пловдив
„Вече ставам и се разхождам нормално.”
Бисерка Малинова, 82 г., Варна
„Скептично бях настроен, но мой познат беше доволен от Флексимо. Оказа се, че и на мен ми помогна
и се движа свободно.”
Владимир Браилов, 78 г., Бургас
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Предполагаемият образ
на владетеля на маите
При рутинни консервационни дейности, извършвани в
града на маите - Паленке, е открита маска, която е възможно да се окаже образ
на владетеля на маите Пакал в неговите
напреднали години.
Екип от специалисти
към Националния институт по антропология и история попадат на ритуални дарове в централния
комплекс „Двореца“ в
Паленке. Открити са

малки предмети, сред
които керамични фигурки и оцветени вази, гравирани кости,
нефритени, кремъчни, перлени, обсидианови и костни фрагменти от няколко
животински вида. Но
най-забележителна
е маската, изработена от мазилка, за която изследователите
смятат, че е образът
на прочутия владетел
на маите Пакал. Предположението се подкрепя от бръчките по

маската, както и характерната изпъкнала долна устна, която е свойствена за лицето на владетеля на
маите. Ако хипотезата бъде потвърдена,
това би било първият за момента образ
на Плакал в неговите
късни години, обяснява ръководителят
на групата Гонзалес.
Пакал се ражда през
603 г. На 12-годишна
възраст е провъзгласен за владетел и управлява до 683 г.

Най-бързият космически апарат
Сондата "Паркър" е най-бързият космически апарат, разработен
през 2008 г. Апаратът е наречен
в чест на американския астроном
Юджийн Паркър, който през 1958
г. открива присъствието на слънчевия вятър - поток от високоенергийни заредени частици, излъчвани от Слънцето.
Сондата е проектирана да измерва основните характеристики
на слънчевия вятър и слънчевата
атмосфера, да изследва електромагнитните полета близо до Слънцето и процесите, протичащи във
външните му слоеве.
Стартът й се състоя на 13 август
2018 г., но вече предаде първите

си данни. Планирано е процесът на
сближаване на космическия апарат
със звездата да продължи седем години, като най-близкият подход към
Слънцето е насрочен за средата на
декември 2024 г., когато „Паркър”
ще бъде на разстояние около 9-10

Последствия от
урагана Уалака

Целият Източен остров от Хавайския архипелаг е напълно потънал под водата, унищожен от
мощните бури след най-интензивния ураган Уалака в Тихия океан.
Учените предупреждават, че с продължаващото изменение на климата броят на подобни инциденти ще се увеличи.
Размерът на острова не е бил голям - дължината му е била около километър, а широчината - 120

Б

слънчеви радиуса (около
шест милиона километра)
от звездата.
На 31 октомври 2018 г.
сондата започна първото
си сближаване със Слънцето и ще бъде в екстремни условия - силно нагряване, влияние на заредените частици и радиацията на Слънцето.
За да функционира
нормално близо до Слънцето, сондата е оборудвана с охладителна
система и термичен щит.
Структурните елементи и научната апаратура са изработени от
материали, устойчиви на висока
температура.

ялата женска и бебето жирафче са
били забелязани
за първи път в резерват в Кения от природозащитници по програмата „Хирола“. Мнозина
побързаха да определят жирафите като албиноси, но по-вероятно е да са носители на
рядко генетично състояние, наречено левкизъм, при което кожните клетки не могат да
произвеждат пигмент,
но позволява други органи – например очите,
да бъдат тъмни. Албинизмът е вродено състояние, което потиска
производството на пигмент във всички орга-

28.XI. - 4.XII.2018 г.

Врани създават
инструменти

Враните могат не само да използват единични
предмети като инструменти, но и да правят такива
от множество части. В науката е известен фактът,
че гарваните, враните, свраките и сойките са способни да разбират причинно-следствените връзки, да решават пъзели и дори да изработват прости инструменти от
пръчки
и хартия.
Но изготвянето на
сложни
инструменти е
нещо удивително,
споделя
орнитологът Август фон
Байерн от
Оксфордския университет.
На птиците е показана невиждана досега от тях прозрачна кутия,
от която трябва да извадят парче храна. Кутията е с тясна пролука от едната страна, наоколо
са оставени достатъчно дълги пръчки. Не след
дълго птиците разбират как да вкарат пръчката
в дупката и да извадят храната, отваряйки кутията. Еспериментът продължава с поставянето на
къси предмети, които могат да се комбинират и
да се направи достатъчно дълъг инструмент. Без
никаква помощ четирите врани, участващи в изследването, се досетили да вкарат буталото, оставено настрана в цилиндъра, и да направят инструмент, с който да достигнат храната.

Бели жирафи в Кения

ни, а животните с това
състояние често имат
розови очи.
Макар и рядко срещан, левкизмът не е не-

познат при животните.
За последен път е наблюдаван при мъжки
жираф в Танзания. Жирафите и другите жи-

вотни с левкизъм имат
проблеми с оцеляването, тъй като цветът
им привлича нежелано
внимание. Над половината жирафи с това
състояние не преживяват повече от 6 месеца,
защото често са жертва на лъвове, хиени и
други хищници. В Швеция е бил забелязан да
се разхожда във висока трева чисто бял лос.
Наблюдавани са също
бели лъвове и бели
пингвини, носители на
подобни генетични отклонения.

Остров палаван
метра. Но въпреки сравнително малката си територия островът е бил важен за развитието и поддържането на местната фауна. Потъналият остров
заедно с близкия и също така пострадал от урагана остров Терн е бил основно местообитание на
застрашените тюлени монаси и място за гнездене
на зелените морски костенурки.
Това жизненоважно място, което сега съществува под водата, вече не може да осигури безопасен живот на животните и птиците. Изчезналият
остров е част от северозападната група Хавайски
острови и областта е обявена за защитена територия през 2006 г. Изследователите все още не са
дали оценка на мащаба на заплахата за местната
дива природа, но перспективата е сериозна.
Според биолога Чарлз Литнан от Националната
океанска и атмосферна администрация в Хонолулу последствията все още не са катастрофални, но
повтарящите се инциденти могат да доведат до изчезване на някои устойчиви животински видове.

Ф

илипинският остров Палаван е обявен
за най-красивия на планетата. Богат е на
природни и исторически забележителности, с възможности за активна почивка и развлечения, високо качество на храната и гостоприемство на местните жители. Разположен
е на западните склонове на филипинските острови, известни със своите девствени тропически гори и тихи плажове. В кристално чистите

води живеят около 120 вида корали, 800 вида
екзотични риби, а около острова има останки
на древни потънали кораби. На о-в Палаван се
намира и най-голямата подводна река. Според
ЮНЕСКО тя тече в продължение на 5 мили под
земята през пещери, намиращи се в националния парк „Сейнт Пол”. Живописните пейзажи
на архипелага наподобяват екзотични филмови сцени. Островът е едно от любимите места
на холивудските звезди, на който успяват да
се скрият от папараците.
На архипелага има резерват с диви животни,
живеещи в красива и естествена среда в парка „Калауит”. Палаван е мечта за любителите
антрополози. Най-ранните останки от хомо сапиенс са открити в пещера близо до местността Пуерта Принцеса и са приблизително на 47
хиляди години.
Страницата подготви Кармен иванова
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Във Враца започна
изграждането на паметник чешма, посветен на родения в града емблематичен кинорежисьор Людмил
Кирков. Той е автор
на 16 знакови за българското кино филми,
сред които са „Момчето си отива“, „Оркестър без име“, „Матриархат“ и „Селянинът с
колелото“.
Главен елемент в
монумента в негова памет е кинолента. Проектът предвижда в нея
да бъдат вложени чеш-

ма и пластичен барелеф.
На паметника ще бъдат

изписани биографични и кинематографич-

ни данни за режисьора.
Идеята за изграждането на монумента е на
инициативен комитет в
памет на Людмил Кирков.
Негов председател
е актьорът Филип Трифонов, изиграл главна
роля във филма „Момчето си отива“, сниман
във Враца. Зам.-председател на инициативния комитет е Евелина
Васкова, директор на
Дома на науката и техниката в града, срещу
чиято сграда ще се построи паметникът.

33

Çапазен кораб
на дъното
на ×ерно море
Най-древните потънали останки на неповреден кораб, лежал на дъното на Черно море над 2400 г., бяха открити наскоро от научен англо-български екип.
"Никога не бих предположил, че ще можем
да открием непокътнат кораб от древността на
два километра дълбочина", заяви проф. Джон
Адамс от Центъра за морска археология към

Ãîëÿìî ñúêðîâèùå â Àõòîïîë

Голямо съкровище от монети и накити откриха археолози
по време на проучванията на

късноантичната и средновековна крепост Агатополис в
Ахтопол. Находката е намерена във вътрешността на крепостната стена при проучване
на османски жилища. Съкровището е било поставено в питос
- голям керамичен съд за съхранение на жито. В него имало 854 сребърни и златни монети от средата на ХVIII век. Те
са свързани със султаните Мурад I и Мехмед III. Находката е
била заровена в платнена торбичка и по монетите е имало отпечатъци от нишките на плата.

Открити са още обеци, огърлици, колан и накити за коса, каза доц. Андрей Аладжов. Той коментира, че това е най-голямото
като обем и като брой предмети
съкровище, намирано по Черноморското крайбрежие.
"Лично аз бях изненадан, защото в османския период тук парите са били в обръщение и не
са се събирали. Това, че са закопани такова голямо количество
монети, означава, че е имало или
някакво голямо нападение, или
друго подобно събитие", обясни той.

университета в Саутхамптън. Той добави, че
находката ще промени схващанията ни за корабостроенето и за навигацията по време на
античността. Екипът откри над 60 останки от
кораби, датиращи от древността, от римската епоха до XVII век. Най-древните от тези отломки били разкрити на дълбочина, в която
липсва кислород, което е позволило запазването на материалите в продължение на хиляди години. Корабът лежал на морското дъно
на едната си страна със запазени мачта, скамейки за гребците и корабно кормило.
Подобен вид древногръцки търговски кораби били наблюдавани досега само по изображение върху грънчарски изделия.

Уникална книга Обновиха къщата музей "Лайош Кошут"
Вече няколко десетилетия в Музея на Възраждането във Варна се съхранява летописната книга за Суворово, направена от свещеник
Христо Иванов Попсавов. В кориците на старо
евангелие той добавя хартия, където записва
всичко, което открие. Свещеникът съхранил
снимки, банкноти и всичко, което можело да
документира времето. Проучва историята от
най-ранни сведения до своето съвремие към
70-те години. Чертае карти на улици, записва
столетници на Суворово, многодетни майки,
но само с над 10 деца, етнографията на реги-

она и дори откритото по време на строежи в
Суворово.
Всичко това е написано върху листове хартия, които са подвързани в метални корици от
старо евангелие.
Книгата е написана в средата на 70-те години на 20 век. Свещеникът включва в нея данни, свързани с най-ранните сведения за Суворово, образуването на селото и стига до своето съвремие. Проследява и историята на отделните фамилии, прави и родословно дърво.
В книгата той описва, че при построяване
на нова сграда в Суворово работници случайно попадат на праисторически находки, между които, както самият свещеник ги определя
- зъби от мамут или праисторически брадвички. Свещеникът сам се заема да ги спаси и ги
предава в Археологическия музей във Варна.
Много интересно е, че той прави детайлни скици на тези артефакти.

Унгарският посланик Текла Харангозо
откри официално обновената къща музей
„Лайош Кошут“ в Шумен. Сградата бе ремонтирана със средства, дарени от Унгария, Регионалния исторически музей и
Община Шумен.
През 1849 г., след
трагичния завършек
на Унгарската национална революция, в
Шумен пристига голяма група емигранти – унгарци и поляци, начело с политическия водач
Лайош Кошут.
170-годишнината от борбата
за свобода на унгарския народ от
1848-1849 г. е формалният повод
да се извърши поредното техни-

В

село Тетово, русенско, си организираха Празник на тиквата. Това беше първото издание на фестивала,
който местните смятат да стане традиционен. Бяха показани
различни ястия, десерти с тиква, а също
и традиционната печена тиква, приготвена
по различни рецепти.
44-има майстори кулинари и кулинарки подредиха изложба, като
имаше награди за победителите. Дегустаторите бяха много повече, заслужаваше си.

ческо обновяване на знаковата
за българо-унгарското приятелство къща музей „Лайош Кошут“.
Уредената в къщата експозиция разказва за борбата за национална независимост на Ун-

гария, за събитията от
1848/49 г., за живота и делото на водача и сподвижниците му, за пребиваването им в Шумен.
Обновени са покривът на къщата, както и
санитарните помещения.
Ремонтирани са конферентната и изложбените
зали, а озеленяването също е обновено. По-голямата част от средствата в
размер на 25 000 лева са
осигурени по програмата „Опазване на унгарските паметници в чужбина”
на унгарското Министерство на външните работи. Българското финансово участие е
поделено между РИМ – Шумен,
откъдето са заделени 10 000 лева, и Община Шумен, която е дала 3000 лева.

Ïðàçíèê íà òèêâàòà
в програмата бяха
включени още
концерт на
фолклорни сам о дейн и
съст а ви от
р а з лични
населени
места от русенско и разградско. в селото беше открит и изцяло обнове-

ният площад пред читалището, който е ремонтиран по
проект,
финанс и ран от
Предприятието
за управление
на
дейностите
по опазване на
околната среда.
страницата подготви соня вълкова
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Щ

астието се връщаше от излет в
планината. Хвана хубаво време – есента беше в зенита си, слънцето отразяваше върховете на дърветата и снопове светлина хвърляха
отблясъци върху листата
- същински калейдоскоп.
Отби се в заведението на Нещастието да изпие един чай и да отдъхне малко.
– Отвратителен ден! –
установи злобно Нещастието и донесе с яд и нежелание кана с горски
чай. – Не знаеш шуба ли
да носиш или по къс ръкав да ходиш. Болно време!
Щастието отпи от чая
и се зарадва на аромата
му. Миришеше на плодове, на трева и билки.
– Благодаря ти за добрината! – рече то, плати
и продължи по пътя си.

48

Проза

Български

Â ÏËÀÍÈÍÀÒÀ
рис. Симеон маринов

„Напълни се планината с безделници – намръщено гледаше Нещастието напетата походка на
ненадейния клиент надолу по склона. – Ще взема
да затворя хижата, да видим тогава къде ще се отбива да пие чай. Без пари му продавам чая. Една пържола няма пари да
си поръча. Не ми трябват
подобни нехранимайковци. Аз пари имам доста-

Бащина повеля

Посвещавам на хуманния медик
от варна д-р анна БЕдРОсЯн

като капчуци пролетни
блестят
вълшебните огньове на
простора.
а ти, в очи побрала своя свят,
лекуваш пак пострадалите хора.
Приемаш пациент след пациент,
събрала топлината в мъдрост свята.
и с плам сърцето, в ритъм вдъхновен,
забива с пулса вечен на Съдбата…
разлистваш дневника на бурния живот
и вливаш свежест в утрините сини.
дългът ти на медик пред цял народ
изпълва дните ти в следи незаличими.
Заветната ти бащина повеля
е свиден спомен за рода ви днес.
дали не е тя с тебе в нас довела
на истината праведната чест?
разгаряш обичта си в дни нелеки
и пак окриляш пациенти с добрината.
душата ти аптека е за всеки –
лекарства вечни на Човещината!
стефан николаЕв

тъчно. Него да го видим.
Как ще я кара без чай? Нещастник. И всички други
като него – да вървят по
дяволите!”
Речено - сторено.
След месец Щастието отново мина покрай същото място – да отпочине и
да пийне глътка ароматен чай. Вратата на хижата беше залостена, дървени греди със забити
в тях огромни гвоздеи

Поезия

препречваха входа.
„Нещо лошо трябва да
е станало, щом са затворили – каза си Щастието. – Такава красота, спокойствие и радост не може да се замени с нищо!”
И продължи по пътя си
– енергично, бодро, нищо не му тежеше.
След тази случка Нещастието се поболя, стана по-нещастно, защото
не можа да причини зло
на другиго. А Щастието
всяка седмица може да
го видите да катери планината - весело, с усмивка на уста. Чай в планината колкото щеш, и миризмата му те опиянява
и ти стига. Виж, усмивки
по-трудно се срещат. Тежи бедността, но се носи
леко на път, не е товар.
А богатството трудно се
носи, щом не предизвиква завист. То се страда.
владимир гЕоргиЕв

Ñåäíè äî ìåí,
ìîì÷å...

Седни до мен, момче, да си поговорим.
Не съм говорила отдавна със човек.
С добичетата много често спорим.
Сама живея тук, животът не е лек.
Дядото отдавна се спомина,
но гробът му е чист и подреден.
Руши се селото година след година.
Ще го затрият може би след мен.
Животът ми премина сред полята,
сред цъфнал мак и изкласила ръж.
Обичам си животните, цветята.
Тук залюбих моя силен мъж.

Т Ъ ГА

Не по-малко от два милиона в
чужбина!...
Те навярно тъгуват за родния кът –
на морето се виждат с теб, мила
родино,
после бързо поемат обратния път.
Те по местоживеене днес не са тука,
тях комисии няма да ги преброят –
те са в странство и търсят
житейска сполука,
в чужда орбита западна се въртят.
А кълнем се и вярваме, че ще ги върнем
под трицвета заветен, под
български флаг…
Мила майчице, плачеш да си ги
прегърнеш,
но преглъщай сълзи – няма кой,
няма как.
Няма кой да ги върне! –
в земицата бедна
ни поминък остана, ни истинска
власт…
Кой се връща разрухата ни да гледа,
за да стане по-беден дори и от нас?
георги ДраМБоЗов

Децата ни пораснаха щастливи.
Сред весели игри и детски смях.
Така ухаеха пожънатите ниви,
сред грижи и надежди остарях.
Няма ги сега усмихнатите хора.
Пораснаха отдавна и нашите деца.
Цветята ми повехнаха на двора.
Отдавна няма ги любимите лица.
Седни, момче, вода ще ти налея
и хляба, с мерудийка посолен.
Не зная пак дали ще доживея
децата си да видя покрай мен...
Седни момче, не бързай!
Пейо ПЕЕв

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Продължение от бр. 47
Няма да се спирам на
аналогични действия на
всички европейски държави (примери има през
последните 200 години
– от тях сме се учили), а
само на Балканите. През
ХIХ в. тук се създават четири национални държави – Гърция, Сърбия, България, Румъния, а след
1912 г. – и Албания, и то
само върху част от етническите им територии. В
редица области претенциите за територии и население се припокриват
и затова историците на
тези държави са призвани да откриват исторически доказателства, които
трябва да свидетелстват
за правото на една държава да владее спорната
територия. Създават се
и национални доктрини
(Мегали идея в Гърция,
Начертанието на Гарашанин в Сърбия, Велика Румъния – ясно е къ-

ÇÀ ÊÎÆÀÒÀ ÍÀ ÅÄÍÎ ×ÅÍÃÅ
де). Според тези доктрини
България просто няма да
съществува. Румънската
доктрина предвижда Румъния да включи в границите си цяла Северна България до билото на Стара
планина и там да граничи
с Гърция, чиято национална доктрина предвижда
там да минава границата
й. А в максималния вариант на Мегали идеята границата й трябва да минава
там, където е била границата на Византия до 681 г.
– река Дунав. Сърбите са
по-„скромни” – за източна
граница „Начертанието”
на Гарашанин предвижда
меридиана Искър-Места.
Всъщност защо по-скромни? Тази граница включва
в Сърбия цяла Македония (Вардарска, Егейска
и Пиринска), Поморавието и цяла днешна Западна България – Пернишка,
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Кюстендилска, Софийска,
Врачанска, Монтанска и
Видинска област.
Нашите претенции не
са по-малко максималистични. Неписаната, но все
пак действаща национална доктрина е да се достигнат границите на санстефанска България с добавки – Солун с неговата митница, Одрин и Одринско, както и Северна
Добруджа и територията

в Сърбия до двете реки Морава – Българска и
Сръбска. Общо 240 000 кв.
км. За сравнение – Великобритания е 244 000 кв.
км, Германия – 336 000 кв.
км. Искали сме да ставаме
велика сила поне по територия и това си е.
Българските историци
са били в най-трудната
ситуация от всички други
балкански историци. Историята се изяснява по до-

кументи. Гърция, Сърбия и
Румъния са запазили значителни свои архиви и поради факта, че румънските
княжества запазват аристокрация и църква. Гърция – Вселенската патриаршия и светски архиви
във венецианските владения (Родос, Крит, Пелопонес и т.н.), Сърбия – Печката патриаршия, ние не
съхраняваме нищо след
турското завоевание. Унищожени са както царските, така и аристократичните архиви и библиотеки. Изгубени са без остатък и архивите на Българската патриаршия, на митрополитските центрове,
библиотеките и архивите
на всички църкви и манастири. Нищо не е оцеляло
от архивното ни богатство
през средните векове. За
справка: в Унгария са запазени 250 000 кралски и

7
аристократични грамоти, в България – 7, като
за 2 от тях има сериозни съмнения, че са фалшиви. Следователно, за
да реконструират историята на България, българските историци трябва да работят освен в
претендираните територии под чужда власт и в
други чужди архивохранилища. Архивохранилища в Италия, Франция,
Германия, Австрия, Русия…, т.е. в страни, с които Средновековна България е била в разнообразни отношения – политически, военни, икономически, и съответно е обменяла официални документи. А също и документи, излезли от перото
на посланици, консули,
разузнавачи, учени, пътешественици, споделили наблюденията си върху България и българите.
Следва
Божидар ДиМиТров
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малки обяви
0877/501088 - продавам изключително добре
запазен „Форд КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски
с качулка, къси, нови; акумулираща печка, маслен
електрически радиатор,
два килима, вертикален
фризер
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен
асистент с уточняване начина на заплащане
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0895/779512 - издирвам
потомци на Герга Донева
- 5079 село Руховци, роднина Петко Николов. Живееше в София 1390, "Сава Михайлов", бл. 102, тел.
3219426 - закрит.
0882/553939 - продава газов котлон с вентил 30 лв., двоен, буркани 1 л
с винтова капачка - 50 бр.
х 70 ст., грамофонни плочи малки и големи, 2 шалте леко 140/200, на цветя,
ново - 25 лв., раница немска черна, нова - 28 лв.,
пасатор - 25 лв. нов, мъжки часовници с верижки 2
бр. х 9 лв.
0879/950078 - медицински фелдшер със стаж
и опит на село и в "Спешна помощ" търси работа
по специалността
0896/321902 - продава
фолксваген "Поло" на 265
хил. км. Всичко платено,
със заредени 15 лв. газ се
минават 200 км
0899/845682 - продава
Симсон - 3 скорости
0884/945832 - търси домашна помощница
да пазарува, готви и пере към ф-ма. Осигурени
квартира и много добро
заплащане

0879864103 – продава ГАЗ 53 бордови, дизел,
мотоциклет ИЖ-Планета,
350 куб.
0893/542277 - продава мерцедес А 160, бензин, 2001 г., сив металик,
алуминиев и джанти, климатик
0897/507266 - продава
мерцедес ВИТО 7+1, бензин и газ. Спешно!
02/8586961 - продава
покривки за легла ледека с дълъг косъм, оранжеви, размер 150/200 см
- по 25 лв./бр.
0 2 / 8 6 8 4 8 8 7 ,
0876/603115 – продава
материали за мартеници
0899/287565 - продава проходилка на колела
със спирачка, 50 плочи за
грамофон, 4 пожарогасителни прах.
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 - продава електромер, водомер,
пружина за легло, пощенски марки, картички, грамофонни плочи
0898/483353 – продава окоренени лозички,
2,50 лв. за брой

0877/882177 - 4 тома
приключения, написани
от Фридрих Герстекер
преди 200 г. - 20 лв.
0899/929303 – продава павилион 7 кв. м, София, изгодно по договаряне
0885/586136 – Софка
Славова от Айтос търси
Нели от Бургас. Завършихме за начални учителки и
дружинни ръководители.
058/624493,
0895/779512 – продава нови чугунени радиатори и две отоплителни тела вода, нагревател
2 киловата, поставка на
колела
0894794406 – продава лампа „Биопром”, пишеща машина „Хеброс”
1300, ортопедично легло, масажори
088/6373501 – подарявам тибетска гъба
0889/378252 – продава мини казан за ракия,
етерични масла – 170 лв.,
уред за жива и мъртва вода – 45 лв., дръжки за врати – по 5 лв./бр.

Скръбна вест
На 20.11.2018 г.
В далечна чужбина след продължително тежко
боледуване почина нашата вярна читателка,
сътрудничка и приятел на в. „Пенсионери”

Пенка Ненова

на 81 г. от Казанлък
Поклон пред светлата й памет
и нейната висока гражданска непримиримост към недъзите на обществото и високия й морал!
От приятели, Найден Найденов от Сопот
и редакционния екип на в. „Пенсионери”

Възпоминание
На 28.11.2018 г.
се навършват
25 години
от смъртта на

Михаил Еврев Лилов

Роден в гр. Ловеч
Поклон пред
светлата му памет!
От семейството
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В памет на поета Времето през декември

Учредена е инициатива
за проектиране, изграждане и поставяне на
паметник на
Евтим Евтимов
за изразяване признателността на населението
на община Петрич към делото и значимостта на творчеството му за българската и световната литература.
За целта е открита банкова сметка, по която да
се набират средства.
След реализиране на инициативата ще бъде
изготвен публичен отчет за набраните и разходвани средства, а изграденият паметник предвид
публичния му характер ще бъде предаден на община Петрич. Сметката, по която всеки желаещ
може да превежда суми за инициативата, е:
Общинска банка, ФЦ Петрич
Клиент: ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”
БУЛСТАТ/ЕГН: 110000000014473
Номер на сметка: ВIС SOMBBGSF
IBAN BG14 SOMB 9130 1029 8427 03
0885/083606,
02/9277167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза,
абрихт и др. аксесоари.
Продава за мерцедес купе 114-115, стъкло за фар,
предна решетка, тасове
0988/751416,
093/422371 – продава
стругове за обработка на
метал и дърво, кола Субару на части, двигател –
80 хил. км
0879/421080 – продава полунови калорифер,
9 нагревателя ловчански
вместо за 215 лв. от магазина – само за 25 лв. Продава нова порцеланова
мивка само а 10 лв.
0899/845628 – продава струг, банциг, гатербанциг, бормашина
0898/380387,
02/8242129 – продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – абрихт,
ренде
0888/245413 – продава 2 тома „Вътрешни болести”, 1 бр. „Лекарствен
справочник”, 4 тома „Ръководство по кардиология”, на руски, „Анатомия
на човека”, матрак 90/180
см – 56 лв., електрическа
печка за баня – 32 лв.; нов
дамски кожух № 54 – 180
лв., нова месомелачка –
65 лв., нова сокоизстисквачка електрическа – 82
лв., нов газов котлон с две
гнезда – 80 лв., нова соковарка – 78 лв.

имоти

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

0899/560816
–
спешно търси квартира за пенсионери
0878/338141 - собственик продава 3-стаен апартамент с парно и екстри, обзаведен, на ул. "Гео Милев"
- София
0988/845735 - млад инженер търси жилище
0988/233247 - продава 1 дка двор с
къща+кухня+навес+гараж.
Къщата е с 4 мазета, 6 стаи+2 бани, трети
етаж+стая+балкон! Кухнята
е: стая+баня+тоалетна. Гаражът е железен, до къщата. В с. Телиш има хранителен магазин, асфалт, аптеки,
жп гара, връзка с цяла България. Евтино!
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси самостоятелна квартира на село в Пловдивска или Смолянска област, с добри условия
0897/507266 - купува гарсониера в комплекс

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 28.11.2018 г. се навършват
8 МЕСЕЦА
без нашия съпруг, баща и брат

ТОДОР КОСТАДИНОВ ЛАЗАРОВ

роден на 20.12.1943 г. в с. Хотанца, Русенско
Той беше слънчев човек, с
много доброта и непреклонен
дух, отдаден изцяло на хората и семейството. Скърбим за теб! Поклон пред
светлата ти памет! Почивай в мир!
От съпругата Василка, дъщеря Нели
и сестра Магдалена

Декември вече се
смята за типично зимен месец. Тази година ще ни зарадва не
само с прилично количество сняг, но и със
слънчево, макар и студено време. Очакваните температури ще варират между -6 и 14
градуса, като средните
ще са между -3 и 4 градуса. Повече сняг ще
има по високите части,
повишена облачност и
условия за превалявания и температури ще
са обичайни за
сезона. Очакват се обилни снеговалежи, а
на места
и навявания. Времето ще
е идеално за любителите
на зимните спортове.
Снежната покривка по родните зимни курорти ще
е задоволителна. В Боровец, Пампорово и
Банско температурите
ще варират между -10
до -12 градуса. Около празниците са възможни и чувствителни
понижения на температурите - около -13
до -14 градуса, като
най-силно ще се усети в северната част на
страната и Предбалкана. По високите части
ще се образува поне
15-20 см снежна покривка. В началото на
месеца ще преоблада-

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

ва дъжд, който постепенно ще преминава
в сняг. За равнините
валежите ще са около
40-70 литра на квадратен метър, а в низините около 50-80 литра на
квадратен метър. Тази
година се очаква леко
повишение на валежите предвид хладните
летни месеци. В планинските области също
може да има по-обилни
превалявания от сняг.
Студените ветрове, идващи от морето, ще направят
доста неприятен престоя
на туристите по Черноморието, където температурите
ще бъдат
между -4
и -8 градуса. В северозападната
част от страната и Тракийската
низина обичайно температурите ще бъдат
около -2 -5, а в югоизточните около –3 до -2
градуса.
Между 4 и 6 ще бъдат дните със слънце,
като температурите ще
са под нулата. Дните с
мъгли и облаци ще са
около 10 - 13, а дните
с превалявания между
6 и 10.
За Коледа 2018 и Нова година се предвиждат по-обилни снеговалежи, но можем да се
надяваме и на слънчеви дни.

празна селска къща с баня, тоалетна и допълнителна стабилна стопанска постройка в село без медицински персонал
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или пенсионерки, безплатно и безсрочно. Условия – много добри. Който няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите
на Рила, село Ресилово, продава къща с голям двор, бунар и други екстри. Цена 40
000 лв.
0889/027105 – продава
се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор
1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени – обл. Пловдив,
до гр. Съединение
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ЛуНеН ÀÍÄÐÅÅÂÄÅÍ
кАЛеНДАР
30 ноЕМври

28 ноЕМври, 22 лУнЕн ДЕн,
наМалЯваЩа лУна, лУна в лъв
Хората, склонни към лекомислие и безотговорност, ще се нуждаят от сериозна опека. Слава богу те ще проявят здрав разум да се
вслушат в добрите съвети.
29 ноЕМври, 23 лУнЕн ДЕн,
наМалЯваЩа лУна,
лУна в ДЕва
Възможно е да усетите вътрешен дискомфорт, неувереност в
утрешния ден. Влюбените започват да се съмняват в чувствата на
своите половинки, стават по-подозрителни и ревниви. Не вярвайте
на думите на малко познати хора,
което може да доведе до сериозни проблеми.
30 ноЕМври, 24 лУнЕн ДЕн,
ПослЕДна чЕТвърТ,
лУна в ДЕва
В личните отношения ще проявите своята инициативност. Действайте и събитията ще се подчинят
на волята ви, ако бъдете достатъчно настойчиви.
1 ДЕкЕМври, 24 лУнЕн ДЕн,
наМалЯваЩа лУна, лУна
във вЕЗни
Хората, свикнали да се ръководят от чужди решения и да не се
доверяват на собственото мнение,
все пак ще трябва да проявят самостоятелност. Важни събития ще
ви отнемат много сили.
2 ДЕкЕМври, 25 лУнЕн ДЕн,
наМалЯваЩа лУна, лУна
във вЕЗни
Въпросът за почивката ще стои
достатъчно остро. Планирайте
времето си така, че да можете да
си отспите, да се поразходите и да
поспортувате.
3 ДЕкЕМври, 26 лУнЕн ДЕн,
наМалЯваЩа лУна, лУна в
скорПион
При всяко начинание трябва да
имате резервен план за действие,
към който да прибегнете, ако работата не потръгне както сте я намислили. За постигане на целите
ще са нужни такива качества като
находчивост и целеустременост.
4 ДЕкЕМври, 27 лУнЕн ДЕн,
наМалЯваЩа лУна ,лУна в
скорПион
Ще можете да решите редица
важни проблеми, ако от самото начало точно обозначите своите позиции и не позволите да ви оказват натиск. Не е изключено да се
наложи да отстоявате правотата си
в остри спорове.

На този ден православните християни
отбелязват деня на свети Андрей, брат на свети апостол Петър. Той
е наричан още Първозвани, понеже пръв сред
дванайсетте апостоли
е повикан да тръгне след
Исус Христос. Умира в
гръцкия град Патра, разпънат на кръст с формата на буквата Х, наречен по-късно в иконографията “Андреев”. Св. Андрей се счита за апостол на православните
християни, защото ръкополага първия епископ в Константинопол апостол Стахий. През ІV
век мощите на свети Андрей са поставени в ца-

риградската църква
"Св. Апостоли". През
ХІІІ век обаче кръстоносците ги пренасят
в италианския град
Амалфи, където почиват и до днес.
Андреевден в народните обичаи символизира началото
на зимата. Затова е
странно вярването,
че от този момент
нататък денят започва
да расте - макар и колкото зърно. На места у нас
дори наричат 30 ноември Едринден или Едрей.
Зърнените храни като символ на плодородието са главно действащо лице на обредната
трапеза. Вечерта преди

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

на АНДРЕЙ МАРИНОВ АНДРЕЕВ
от Добрич
Дълго години да го празнуваш!
И следващият половин век да е по-лек!
Да дочакаш правнуци като баща си и да го изпревариш по брой!
Честито и на всички андреевци от
обл. Добрич, софия-област и
софия-град!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЗаПоЗнаЙте Се

0876/193203 - 68 г.
философка, писател, филантроп, художествена
литература, театър, желае приятелство с подобен интелектуалец

за смислени, приятни и
осъзнати старини.
0896/255929 - 60
г./170 см/70 кг, самостоятелен, осигурен, търси
жена за сериозна връзка. Знам, че някъде те
има! Чакам те!
0889/245711 - г-н висок 180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен, с
добър външен вид, от
София, желае запознан-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

30 ноември 2018 - 02:20:01 ч. - последна четвърт.
За да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата
от този час и да продължите на сокове и течности до
същия час на следващия ден.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (28.XI.- 4.XII.2018 г.)
овЕн - Още в началото
на периода се насочете към откриването на
нови ефикасни методи, благодарение на които ще постигнете сговор в семейството. Засилете грижите за здравето си.
ТЕлЕЦ - До средата на
периода ще се радвате на голям брой позитиви в семейните отношения. Благодарение на тях ще
постигнете отличен резултат
в материалната сфера.
БлиЗнаЦи - Ще се превръщате лесно в любимец на близките си и
особено на най-малките членове на семейството. Запазете обективното си отношение
към заобикалящата ви действителност.
рак - Приемете новите порядки, които
ще ви бъдат от полза в бъдеще. Около средата на периода
не говорете повече от разумното, защото можете да си навлечете главоболия.

лъв - Здравето може
да ви създаде известни
тревоги, така че не отлагайте консултациите с личния ви лекар. В края на разглежданата седмица ще ви е
лесно да се справите с трудностите.
ДЕва – Животът ви зависи от доброто ви здраве. Не правете компромиси, които са в пълен разрез
с вътрешните ви убеждения.
Погрижете се за здравето си.
вЕЗни - Партньорът в
любовта ще ви помогне
да се справите със съществени проблеми от битов
характер. Стремежът ви към
по-добър стандарт на живот ще
е стимул сами да си помогнете.
скорПион - Опитайте
се да направите известни компромиси спрямо
партньора в любовта. Не си
поставяйте нереалистични
цели от финансов характер,
тъй като ще ви попречат на
усещането за сигурност.

сТрЕлЕЦ - В началото
на периода ще разполагате със завидни възможности за постигане на финансови приходи, които напълно ще задоволят нуждите ви. Изразявате мнението си открито.
коЗирог - До средата
на седмицата ще печелите с лекота симпатиите на
нови приятели. Разточителството няма да бъде посрещнато с въодушевление от страна на близките ви.
воДолЕЙ – В скоро
време ще забележите повишаване на паричните си приходи, които ще
ви позволят някои неотложни
покупки. Но не загърбвайте
здравословните си проблеми.
риБи - Мнозина от вас
ще навлязат в период
на стабилизиране. Ще направите преоценка на извършените от вас инвестиции. През
почивните дни желанието ви е
за открити взаимоотношения.
ДЖеСИкА

28.XI. - 4.XII.2018 г.

ПРИЗИВ

празника се приготвят
ястия от боб, леща, жито, булгур, царевица или
всичко, което се сее на полето.
С Андреевден са свързани и други народни вярвания, отново израз на
надеждите за кратка зима и пълни хамбари.

КЪМ ПЕНСИОНЕРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДРАГИ ПЕНСИОНЕРИ,
Предложеният проектозакон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година,
който беше приет от НС на първо четене, напълно подтвърди нашите опасения, че бедността и мизерията на възрастните хора не вълнуват особено
управляващите и народните избраници.
Нашите искания са пределно ясни, недвусмислени и изпълними при наличие на чувство за отговорност и на политическа воля от страна на народните избраници. Въпреки това те не намериха
място във внесения за обсъждане в парламента
проектобюджет. Затова новосъздаденият Национален съвет на военнопатриотични и пенсионерски съюзи и организации, обединяващ 18 организации и съюзи, организира
наЦионалЕн ПроТЕсТ на ПЕнсионЕриТЕ
в соФиЯ и в сТранаТа
на 28 ноЕМври (срЯДа), оТ 11 часа
ПрЕД нароДноТо съБраниЕ
Призоваваме всички пенсионери и граждани,
които подкрепят справедливите искания на пенсионерите, да участват в протеста.
от организаторите

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

БОРИСЛАВ ЯНКУЛОВ

който го празнува
на 23 ноември
Борко, пожелаваме ти дълголетие, щастлив живот, да бъдеш все така усмихнат
и весел. Да продължаваш да твориш скулптури и барелефи още дълги години.
от семейството, Плевен
ство с подобна приятна
г-жа за приятелство и
уважение
0897/735261 - 67
г./170 см/70 кг, търси самотна истинска жена - от
67 до 65 г., за посрещане
на коледните празници
при нея, от Стамболийски, Септември
0890/137007 - вдовица на 68 г., благородна,
добра домакиня, зрава,

търси своята половинка
- от Пловдив и региона
0889/174615
74/165/75, от Пловдив,
търси другарче до 7576 г., 175 см, 80 кг, от
Пловдив, Асеновград,
Хисаря, Пазарджик. Да
живее в апартамент, да
има кола, да е добър,
домошар, да не пие и
да не пуши, да не е конфликтен

времето
в сряда след дъждовете вече се очаква застудяване на времето и преминаването на дъжда в сняг.
температурите обаче ще останат положителни,
без дневен ход, около 3 градуса. в четвъртък застудяването ще продължи, като температурите
ще бъдат вече отрицателни, но не с много ниски
стойности – около – 3 градуса, ще е ветровито и
студено. в петък застудяването ще продължи, като вече ще спаднат до -6 градуса. в събота и неделя
застудяването ще продължи, като на места температурите ще спаднат до -9-10 градуса. в неделя
вече ще е ясно, но и студено с температури до – 5
градуса, като дневните ще достигат до 5 градуса.
в понеделник се очаква леко повишение на температурите с градус-два, а във вторник ще има краткотраен дъжд, както и още малко повишение на температурите, които ще достигат от до 7 градуса.

БиоПроГноЗа
метеорологичните условия през периода ще бъдат относително неблагоприятни за страдащите
от цистит. Съществено място в профилактиката
и лечението на пикочните инфекции заема ежедневното изпиване поне на 1,5-2 л течности. особено полезни са чайовете от листа от коприва, бреза и мечо грозде, от стръкове от полски хвощ, от плодове
от шипка и червена боровинка и др. в дните с повишена слънчева активност е възможно да зачестят
оплакванията от главоболие, сърцебиене, повишена
раздразнителност и безсъние при хора с по-лабилна
нервна система. За балансиране на нервните процеси ще допринесе няколкократното дневно втриване в областта на слепоочията на по 2-3 капки етерично масло от лавандула и/или изпиването на по
1-2 капки етерично масло от портокал.
магнитни бури - 29, 30.XII.

ЧЕСТИТ
ЮБИЛЕЙ
На 29.11.2018 г.
синът ми

ГОШКО – ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ
ДАНАИЛОВ

става на
60 гоДини
За което му желая
приятно прекарване на юбилея, да е
здрав и с божия благословия да доживее до дълбоки старини!
Татко му
Димитър,
варна
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Проблеми

48

Български

Конфликти

37

Измами със Как да постъпват жертвите ÊÐÈÌÈ
„съдействие на полицията” на домашно насилие ÕÐÎÍÈÊÀ
Схемата, по която се
реализират над 90%
от телефонните измами, е "съдействие
на полицията", съпроводено с елемент
на заплаха. Многократно предупреждаваме хората, информационната кампания
на полицията стартира преди 5 г. и въпреки всичко все още
има такива, които се
подлъгват. Това заяви Златка Падинкова
– началник-сектор "Измами" в Главна дирекция "Национална полиция". Тя добави, че
става въпрос предимно за възрастни хора,
които стават жертва на
телефонна измама, но
има и млади, които се
предоверяват.
Най-активни телефонните измамници са
в София, където са регистрирани най-много
случаи през последна-

та година.
В Благоевград пък
се забелязва друга схема - искат се пари от
името на роднина, който моли жертвите на
телефонна измама за
пари за закупуване на
техника.
Падинкова посъветва гражданите при телефонна измама винаги да търсят полицията.
Едва около 16% от регистрираните телефонни измами са разкрити.

Много често тези
престъпления се извършват от Румъния с
румънски СИМ карти.
Мулетата при схемите
също са непознати за
поръчителите. Минималният брой участници в телефонни измами са двама души.
"Много хора трудно приемат след това,
че са излъгани. Психологическата травма е
голяма", каза още Падинкова.

Ако сте жертва
на домашно насилие,
трябва да извършите
следното:
1. Посетете лекар,
който да ви издаде
документ за уврежданията и следите от насилие.
2. Включете се в
програми за превенция и защита
от домашно насилие, където
се оказва помощ на пострадалите.
3. Подайте
молба до районното управление на МВР
за налагане на
спешни мерки за закрила от домашно насилие.
4. Подайте молба до
районния съд за издаване на заповед за защитни мерки. Може
да се подаде лично,
от роднина или чрез

началника на районното управление на
МВР. Не се плащат такси при подаването на
молбата в съда. Насилието вкъщи може да
е физическо – удряне,
блъскане, хвърляне на
предмети, заключване
в стая и др., сексуални (принуждаване със
с и л а
за интимност
и л и
гледане на
порно,
жестокост,
принуда със сила, ревността)., емоционално – подигравки,
манипулации, забрани, обиди към близки, унижение, заплахи, ограничаване на
правата за контактуване.)

Обир за 47 секунди Нова дрога прави õората канибали

Обирджии задигнаха куп стекове с цигари от магазин в Плевен, като стоката била
изнесена за едва 47 секунди.
Това каза собственичката на разбития
търговски обект Полина Петкова.
Крадците са трима –
двама от тях влизат вътре, а другият чака отвън, показват кадрите

от охранителни камери.
Това
не е
първата
кражба от
търговския
обект.
Друга подобна била извършена в началото на годината. Тогава плячката
отново била цигари за
около 2000 лева.
Собственичката на
магазина каза още,
че в последно време
имало бум на подобни
кражби в района.
Регистрирани са
около 50, но разкриваемост нямало.

Нов вид наркотик се
предлага на подрастващите, сигнализираха
от Областния съвет по
наркотични вещества
в Благоевград. Дрогата
има много наименования, но особеното при
нея е, че кара потребителите си да
бъдат крайно
агресивни. До
този момент няма регистрирани инциденти,
но според експертите трябва
да се вземат незабавно мерки.
На външен
вид новият наркотик прилича
много на соли
за вана. Затова
е популярен и под това име. Нарича се още
„Синьо кадифе“, „Ванила скай“ и „Облак 9“. Химичният състав на веществото е такъв, че
позволява то да се вна-

ся съвсем легално - като соли за вана.
Една доза се продава
за около 20 лева. Действието й трае между 10
и 30 минути, но понякога причинява халюцинации и месеци след
употребата му.

Дрогата може да
предизвика дори желание за консумация
на човешка плът.
„Наркотикът кара
мозъчните клетки да
функционират по нес-

пецифичен за тях начин. Оттам те подават
фалшиви сигнали на нашите рецептори - очи,
уши, нос. Затова се появяват и халюцинациите и надрусани с такъв
вид наркотик наистина виждат около себе
си съвсем различни неща. Скачат да
ядат хора, защото
не виждат тях. Когато дойдат на себе си, най-вероятно нямат спомен
за това, което са
правили“, поясни
Магдалена Рахова
от Областния съвет по наркотични
вещества в Благоевград.
Новата дрога
може да причини още
спиране на дишането,
високо кръвно налягане, инфаркти и инсулти.
Наркотикът е леснодостъпен, дилърите го
предлагат навсякъде.

Кражба в мол Èççеха стотиöи хиляди
от сейô íа íачалíик

Софийската районна
прокуратура задържа лице за извършена кражба на стоки от търговски обект в мол "Сердика
център". В деня на кражбата от магазин The Circle
чрез използване на техническо средство и после на
лек автомобил са отнети
козметика и парфюми на
стойност 68 005 лв. В хода
на разследването са събрани достатъчно доказателства, че извършител на описаното престъпление е 43-годишният С. Михайлов,
който е действал в съучастие с още едно лице. Предвид високата
обществена опасност на деянието е изготвено искане за мярка за
неотклонение задържане под стража.

Специализираната прокуратура иззе валута и левове,
равняващи се на 427 000 лв.,
от банкова касета на главния
секретар на Държавната агенция за българите в чужбина
(ДАБЧ) Красимир Томов, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Това е извършено след разрешение на Специализирания
наказателен съд.
Иззетите парични средства
са били държани в касета на
банков офис в столицата, като достъп до нея е имал един-

ствено обвиняемият главен
секретар на ДАБЧ.
Красимир Томов и бившият
председател на агенцията Петър Харалампиев са обвинени за корупция и длъжностни
престъпления. Според прокуратурата те вземали подкупи,
за да издават удостоверения
за български произход.
В банковата касета са открити евро, долари, британски паунди и левове. Томов бил декларирал единствено 25 350
лв. спестени средства, както и
36 000 лв. от заплати.

10 800 лв. ДаДЕ
въЗрасТЕн МъЖ
10 800 лева даде възрастен мъж на телефонните измамници. схемата, която са използвали, е добре
позната - помощ на полицията за залавяне на ало
престъпниците. Мъжът е
на 75-години, от стара Загора. след като бил заблуден по телефона, той оставил на посочено от тях място 10 800 лева.
Два дни преди това
67-годишна старозагорка
хвърли от терасата си злато и 6500 лева.
рЕвнивЕЦ ПрЕБи
ПриЯТЕлкаТа си
Жестокото убийство на
45-годишната Мария П. от
горна оряховица е извършено от ревност под въздействието на алкохол и
дрога. Това признал пред
разследващи извършителят на тежкото престъпление николай кънчев. 36-годишният криминално проявен мъж, който бе обявен
за общодържавно издирване, бе арестуван. направил
е самопризнания.
скала ПаДна
върХУ влак
осем души пострадаха,
след като скала падна върху локомотива на влак в
кресненското дефиле и той
излезе от релсите. Пострадали са заместник-машинистът, началник-влакът и
още шест души. Шестима
от ранените бяха настанени в УМБал Благоевград, а
двама в друга болница. няма тежки наранявания, нито пряка опасност за живота
на пострадалите. Пътниците се превозват в автобуси
заради нарушеното трасе.
Екипите на нкЖи работиха по отстраняването на
подвижния състав от линията. след това започнаха работи по събаряне на
опасните скали на склона.
МоМчЕ ЗаПлаШи
с ноЖ ДЕЦа
10-годишно момче от
център за настаняване от
семеен тип в Благоевград
заплаши с нож питомците
на дома и персонала. няма ранени.
инцидентът станал
в социалния дом на ул.
„Хайдукови”. По време
на сервирането на вечерята детето, което живее
в дома заедно с брат си,
грабнало нож от кухнята
и започнало да го размахва срещу останалите обитатели на центъра и персонала. след това пък заплашвало, че ще се самоубие. ножът му е отнет от
служител в социалното
жилище, а детето е заведено на преглед в МБалБлагоевград.
Страницата подготви
уляна ПеткОВА
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минути

28.XI. - 4.XII.2018 г.

28.XI. - 4.XII.2018 г.

Полицай записва
данните на арестуван
пияница:
- Женен ли сте?
- Да.
- За кого?
- За жена.
- То е ясно, че е жена.
- Защо да е ясно? Сестра ми например е женена за мъж!

Питат един стар печен моряк:
- Имали ли сте случай, когато наистина ви
е било страх?
- Дааа… Веднъж превозвахме товар от 10
000 кукли. Попаднахме в страшна буря. Изведнъж корабът се наклони рязко и всичките кукли в хор казаха
„мама“…

Младеж не искал да
ходи в казармата. Погнала го военна полиция, той бяга. Изведнъж зад един ъгъл младежът вижда монахиня:
- Сестро, спасявай
ме, не искам да ходя
войник…
Монахинята повдигнала дрехата и младежът се скрил отдолу.
- Ей, жива да си, сестро, направо ми спаси
живота. Само… малко
ми е неудобно… струва ми се, че си мъж…
- Така е, брат… и на
мене не ми се ходи в казармата…

На вратата се позвънява и домакинята отваря. Навън е продавач на прахосмукачки.
След пет минути дамата купува прахосмукачка и пита:
- Не знам как успяхте да е убедите, аз дори нямах нужда от прахосмукачка!
- Ами имам си метод
– когато домакинята
ми отвори, питам: “Момиче, майка ти в къщи
ли е?“

Младеж кандидатства за работа, но непрекъснато намига с
едното око – има тик.
По едно време шефът
се намръщил. Младежът казва:
- Не се притеснявайте, сега ще изпия един
аспирин и ще ми мине.
Бръкнал в джоба за
аспирин, но извадил
една шепа презервативи. Шефът се намръ-

Вицове

щил още повече.
- Съжалявам, но опитвали ли сте да влезете в аптеката и да поискате аспирин, намигвайки с око?

Как можеш да накараш един класически
музикант да спре да
свири? – Като му вземеш нотите.
Как можеш да накараш един джазмузикант да спре да свири?
- Като му сложиш отпред статив с ноти.

Мама, тати и малкият Иванчо:
- Мамо, аз откъде
съм се взел?
- С баща ти плювнахме в една празна чаша и
след време се появи ти.
Иванчо взел празна
чаша и отишъл при съседката Марийка. Плювнали в чашата и я оставили в кухнята. След няколко дни Иванчо гледа в чашата - хлебарка.
Веднага отишъл при баща си:
- Тате, виж хлебарка.
- Ами смачкай я.
- Неее, аз на собственото си дете не мога да
вдигна ръка...

Професор дълго
и мъчително изпитва
студент, за да му пише
тройка. Накрая, вече
уморен, казва:
– Добре, кажи нещо,
което си чел от лекциите.
Студентът мълчи.
– Добре, добре... тогава поне кажи кой ви

четеше лекциите?
Студентът отново
мълчи.
– Ще ти дам насоч-
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Смях от сърце

ващ въпрос: ти или аз?

Англичанинът има
жена и любовница.
Обича жена си.
Французинът има жена и любовница. Обича
любовницата.
Руснакът има жена и
любовница. Обича водка.
Евреинът има жена и
любовница. Обича майка си.
Българинът има жена и любовница. Обича
да има!!!

Влиза един мъж в
бар и поръчва:
- Барман, може ли 300
мл водка, обаче ми я сипи в една чаша за безалкохолно.
- Не може, една чаша
за безалкохолно събира точно 250 мл.
- Тогава три уискита
от по 100 грама в три

- Как се казвате?
- Васил.
- Деца имате ли?
- Да, син Васил и дъщеря Василка.
- Хм, интересно... А
домашни любимци?
- Котка Васка и папагал Васко!
- За съжаление не
можем да ви наемем за
креативен мениджър.

Звъни телефонът
във фирма за ремонт
на компютри, принтери и др.
– Принтерът ми започна да не печата добре.
– Най-вероятно е
за почистване. Ще ви
струва 50 лв, но можете да прочетете ръководството и да си го почистите сам.
Клиентът е потресен
от такава откровеност:
– Младежо, вашият
началник знае ли, че

чаши за безалкохолно
може ли?
- Да, господине, веднага..
Посетителят взима
двете крайни чаши и си
сипва в средната чаша.
Барманът:
- Вие да не сте фокусник от цирка?
- Не, от икономическа полиция съм...

така му проваляте бизнеса?
– Честно казано, това
е негова идея. Доста повече пари изкарваме от
принтери, които клиентите са опитвали да си
поправят сами.

Мутри отиват на
светско парти и веднага си намират столове,
сядат около шведската
маса и се нахвърлят на
яденето. Като ги видели, някои от присъстващите възнегодували:
- Чакайте, бе! Що сте
насядали така? Това е
шведска маса!
- Добре бе, началник,
като дойдат шведите,
ще станем...

Човек, летящ на въздушен балон, установил, че се е загубил. Той
се спуснал по-ниско и
забелязал на земята човек. Спуснал се още и се
обърнал към него:
- Простете, можете
ли да ми помогнете? Аз
се разбрах с един приятел да се срещнем преди час, но не знам къде
се намирам сега.
- Вие се намирате на


На интервю за работа:

въздушен балон на 3
метра от повърхността, между 40 и 42 градуса северна ширина и
между 59 и 60 градуса
западна дължина.
- Вие сигурно сте
програмист?
- Да, как се досетихте?
- Вие ми дадохте абсолютно точен отговор, но аз нямам никаква представа какво
да правя с тази информация. Откровено казано, вие с нищо не ми
помогнахте.
- А вие навярно сте
мениджър?
- Да, и как се досетихте?
- Ами не знаете къде се намирате и накъде отивате. Издигнали сте се дотук благодарение на въздух
под налягане. Дали
сте обещание, което нямате представа как да изпълните, и очаквате хората, стоящи по-ниско
от вас, да решат вашите проблеми. И накрая, намирате се в
същото положение,
в което бяхте преди
да ме срещнете, но
неизвестно защо за
него се оказах виновен аз.

Четири литра наливна бира, моля.
– А носите ли си съд,
в който да ви я налея?
– Разговаряте със
съда…

В офиса си говорят
двама колеги:
- Абе знаеш ли, че
крокодилите могат да
летят?
- Не е вярно, те са
земноводни и пълзят,
кой казва,че летят?
- Шефът.
- Аааа… да летят, да
летят… колко да летят,
вдигат се на не повече
от метър, метър и половина…

- Иванчо, баща ти защо наби майка ти?
- Ударила го е.
- Къде?
- През просото!

Фермер чука на вратата на съседа фермер.
Отваря деветгодишният му син.
- Здравей, баща ти в
къщи ли е?
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- Няма го, излезе.
- А майка ти?
- И тя. Отиде с него.
- А батко ти Гошо?
- И него го няма. Но
кажете какво ви е необходимо, аз знам къде
са всички инструменти
на татко.
Фермерът си мърмори нещо под носа,
след което леко неуверено казва:
- Виж сега, работата
е там, че моята дъщеря е бременна от брат
ти Гошо…
Момченцето се замисля и казва:
- Дааа, ще трябва
да говориш с татко. Аз
знам, че за бик взема
500 лева, за шопара по
150 лева, ама за бате
Гошо колко ще ти иска... не знам!

- Отивам на езда,
скъпа! - казва лорд
Джон на лейди Мириам.
Щом лордът излиза,
милейди звъни на новия шофьор и го вика
при себе си в спалнята. Междувременно отвън се чуват стъпките
на лорда и лейди Мириам скрива младежа
в гардероба на съпруга си.
- Забравих си камшика! - казва лорд Джон и
се отправя към гардероба. Отваря го, взема
камшика и смъмря жена си:
- Много ви моля, милейди, да слагате своите неща в собствения
си гардероб!

Попитали Радио
Ереван:
- Как се доят овце?
- Като пуснеш нов
iPhone на пазара...

Обява: "Безплатно
сирене и безлихвени
кредити! За справка:
София, 4-ти км. Психиатрията..."

Жена се оплаква на
мъжа си:
- Как ми омръзна този живот! Толкова пъти ми се искаше да умра. Единственото, което ме крепи, е, че ти
тогава ще се пропиеш
и ще вземат децата в
интернат.
Мъжът я утешава:
- Не се безпокой!...
Няма да се пропия...
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От мухата – слон

В новия ни градски зоокът
в съгласие живееха в един заслон по царски, някои ще рекат животни, птици и грамаден слон.
На високата й част, сякаш на балкона,
в просторна клетка до една елха
разхождаше се важно-важно слонът
на гърба със едра зеленикава муха.
Прелитаха над него други,
освен красивата муха,

застояваха се малко и отлитат,
а само тя не се поддаде на страха.
На слона навиците тя изучи
и затвърди съвместния живот.
Управата на зоокъта заспориха
и накрая като със закон
идеята на шефа утвърдиха:
от мухата да отгледат слон.
Години този опит бе заложен –
чудо чакаха в модерния заслон,
но резултатът се оказа невъзможен –
от мухата да направят слон.
У нас такава мъдрост е позната:
когато някой се прослави и
за нищо вдига шум до небесата,
казват: от мухата слон че прави!
Димитър КАНДЕВ

Хумор
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амо ти, сърце, си
ми приятел. Тази песен не само
съм я чувал, но съм я и
пял. А келнерът в ресторант “Грозд” идваше
и казваше: Спрете да пеете, момчета, така акапелно, защото ще дойде милицията да затвори заведението в интерес на спящите граждани. А защо, питахме ние,
не отиде милицията да
затвори народната опера, където според нас
се пее още по-силно? И
гражданите спят не къде да е, а направо в салона, защото им излиза
по-евтино, ако си вземат иначе хотелска стая,
където на всичкото отгоре няма и да ги пуснат с любовницата им.
Келнерът, който знаеше какво означават думите капелно и акапелно, отиваше да удави
мъката си в остатъците
от таратора, добавяйки мастика. Ненапразно бе напуснал той оркестъра на операта, ненапразно бе продал фагота си преди 12 години и после цугтромбона няколко месеца покъсно. Нима в операта
музика се свири, нима
в операта бакшиши дават? Друго си е да викнеш към шубера: порция кебапчета за чужденец! И най-важното
- няма репетиции.
Да, да... Само ти, сърце, си ми приятел. Тъй
пеехме някога и основен солист беше един
мой приятел, по-късно
известен доцент кардиолог. Чакай, чакай, прекъсваха го други наши
приятели, тогава студенти по медицина, а

Само ти, сърце
речение
два пъти да се
споменава думата “примерно”,
но моите
приятели
ми казваха: глей
си работата, до
нова среща с тебе
в реанимацията.
Намеквайки,
че един
ден ще
ги пуснат
да рабоИвайло Цветков тят в такова сепо-после не само док- риозно място, а аз като
тори, но и доктори на пълен глупак ще се оснауките. Откъде накъде тавя в ръцете им. Че аз
“Само ти, сърце”? Спо- в собствените си ръце
ред нас и бъбреците не бих се оставил, а теимат свое значение, да зи, като ги знам по колко
не говорим, че за раз- изпиват? Та те ще ми излика от сърцето са два. пият упойката, без да им
Плюс това за безсър- мигне окото, и после ще
дечни хора се говори, пеят, че не знам си кой
а за... нервите! Нерви- си мой вътрешен орган
те! Това е най-важното им бил приятел.
– спрат ли да ти се обМоето познанство с
разуват нерви, направо такива бъдещи медити спира сърцето, кол- цински светила се дълкото и да ти е приятел жеше на връзката ми с
– такова бе мнението на едно момиче, което се
едно момче, не му пом- учеше в областта на гиня вече името, но преди некологията, а там не
да замине за Канада, ка- можеш да ревнеш, да
раше такси. Прав е, съ- запееш кое точно ти е
гласяваха се бъдещите приятел. Тъй че момидоктори на науките. Ако чето си мълчеше почти
човек няма нерви, сър- през цялото време.
цето му може да издърМоите приятели, бъжи цял един живот при- дещи лекари и доктомерно.
ри на науките, се упАз като писател мно- ражняваха върху мене,
го възразявах в едно из- все едно че съм май-

епиграми
О, времена, о, нрави!
Макар да беше уличката тясна,
кормуваше със скорост бясна.
Уби човек на видима пътека,
но бе присъдата му твърде лека,
защото, шепнеше се - бил човек
на някакъв голям човек!

Руски мъдрости
 Ако дълго време
не са се обаждали роднините или приятелите - значи всичко им е
наред.
 Хубаво е не там,
където ни няма, а там,
където никога не сме
и били!
 Да ви помогна ли
или да не ви преча?
 Често, когато сутрин гледаш някоя жена, с ужас разбираш, че
снощното съблазняване е нейна, а не твоя
заслуга.
 Когато в семейството има само една
жена, тя израства егоистка.

 Причините за неявяване са две – забравяне и запиване.
 Ако искате да разсмеете Бог - разкажете
му плановете си.
 По-страшен от ру-

Учи, чедо, да не...
Какви сме българи „юнаци” –
моралът ни е на верев!
На никого не му се бачка,
а всеки иска да е шеф!
Ради КОВАЧЕВ, Габрово
ския танк е пияният му
екипаж.
 Както и да се въртиш, задникът ти все е
отзад.
 И вълците сити,
и агнетата цели, а на
овчаря - вечна му памет.
 Ако имаш пре-
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красна жена, ослепителна любовница, страхотна кола, нямаш проблеми с властите и данъчните; ако когато ходиш по улицата, винаги грее слънце и минувачите ти се усмихват
- кажи „НЕ” на наркотиците!

муна. Те проверяваха след колко водки
аз ще запея песента
“Само ти, сърце, си
ми приятел”. Техния
коварен замисъл забелязвах при самото
ми сядане в бившия
ресторант “Грозд”, а
сега мебелна къща
или нещо друго, защото нали у нас всичко, което е било, е вече нещо друго. Даже
и аз съм друг, но това не е толкова важно. Та като забележех техния коварен
план, аз си млъквах,
то ми е неприсъщо,
но си млъквах. В този момент те почваха
да пеят “само ти, сърце...”. Идваше келнерът и казваше: „Моля
ви! Ще дойде милицията и нали знаете?”
Сърбяха го ръцете –
нали си беше продал
вече цугтромбона, а
тъй му се щеше да ни
акомпанира.
В същото време от
компанията ме провокираха. Опитваха
се да запеят: Доз, доз,
Доне ле. Опитваха се с
“Брала мома къпини”.
С “Малки моми Дунава, Дунава газеха...”.
Кротко им пригласях.
Акапелно, както казваше келнерът. И накрая, когато бъдещият
кардиолог черпеше,
изпълнявах коронното си: „Само ти, сърце,
си ми приятел, само ти
не ми изневери...“
А можех да му изпея и Деветата симфония на Бетовен.
Точно толкова фалшиво. При това той
нямаше да открие
тънката разлика.
Божидар ТОМОВ

Ерген

Бях се влюбил във една мадама,
надали ще имам пак такъв късмет!
Любовта ми беше светла и голяма –
тема за писател, тема за поет.
Бродене из парка, прегръдки и танци.
Обич чиста, бистра като рилски вир.
Топла, лъчезарна, с хиляди нюанси не би я отминал даже и Шекспир.
На въпроса за венчавка и за пръстен
милата отвърна със пресипнал глас:
„Нека вятър облаците да разпръсне,
да се свърши този преход, че тогаз!”
Някой още път към бъдещето дири
под небе склопено сред мъгла и мрак.
Менделсон немее, марша си не свири,
няма „иху-миху”, няма сватбен знак.
Влакът е в тунела, тракат колелата,
календарът рони тихо ден след ден.
И слана белее вече във косата ми,
карам по бекярски - още съм ерген!
Генчо ЗЛАТЕВ

ХОМО ШАЛТЕР
Доскоро си следвах девиза:
„Светить – и никаких гвоздей!”
Уви, енергийната криза
и мен не подмина – дойде!
Енергосистемата моя морално старея и аз коварно излезе от строя
с разбит енергиен баланс...

Отчитайки новото салдо,
предишния разход снижих.
И днес съм един хомо шалтер,
превключван по най-строг режим.
Пестя се, не светя нахалост безсмъртният Данко не съм.
В изгодни моменти се паля,
в критичен момент се гася!
Виктор САМУИЛОВ
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