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Увеличават
финансовата
подкрепа
за хора с
увреждания
на стр. 3

голямата любов
на радой ралин

®
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на стр. 9

коледни добавки

По 40 лева коледни добавки ще
получат най-бедните пенсионери, на
които пенсиите или сборът от пенНАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК
сии заедно с добавките за декеме в размер до 363 лв. включиЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ ври
телно. Това е линията за бедност за
ИЗЛИЗА
В
СРЯД А
2020 г., уточни министърът на труда
и социалната политика Бисер Петков.
актрисата
По този начин ще
силвия ПеткОва: бъдат подпомогнати над 1,2 млн. пенсионери.
За целта се отпускат над 51
млн. лева допълнително по бюджета на Държавното обществено осигуряване. Тези средства
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Вслушвам се
в сърцето и
интуицията

- г-жо Петкова, филмът
„Пътят на честта” се приема
добре от зрителите, а един от
режисьорите е мъжът ви Зоран Петровски. извън личните ви отношения лесно ли се
сработихте пред камерата?
- Със Зоран работим чудесно. Аз съм от типа актьори, които имат нужда от режисьор и
сляпо следвам всяка бележка и
насока, които получавам.

ще бъдат за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет
за 2019 г.

Бъдещето ни е в България
гостуват
фолклорните певици
ива и велислава
кОстадинОви

- Мили момичета, кой
беше моментът, когато осъзнахте, че сцената, музиката и фолклорът ще са ваш неизменен
спътник в живота?
ива: Благодарим за възможността да се срещнем
с читателите на този прекрасен вестник! Знаете ли,
моментът не е един, доста
са. Със сигурност от голямо
значение са изявите ни на
сцената - виждаме възторга, с който хората ни аплодират, малките дечица, които запяват нашите песни
и танцуват усмихнати под
звуците на музиката.

на стр. 30

Столетницата баба Цвета: Живот се живее с хора

Столетницата Цвета аничина събра 300
гости на празника си
в кюстендилското село Коркина.
Важният повод съвпадна със събора на
есенните плодове и занаяти, което приповдигна настроението на
възрастната жена още

повече. "Не знам с какво заслужих толкова
много гости. И война
съм преживяла, и мир,
и глад, и имане. Всичко съм видяла, но живот се живее с хора,
сам не се живее", споделя развълнувано баба Ценка.

на
настр.
стр.59

ПОЗиЦия

пРогноза

Посещението във вашингтон на Б. Борисов е в
доста неподходящ момент. на президента тръмп
му е пламнала главата. демократите искат да го
прогонят от Белия дом, тъй като настоявал пред
Зеленски да се разследва дейността на сина на конкурента му джо Байдън, довела до 16 млрд. долара
печалба, изсмукана от мизерстващата, затънала
в дългове Украйна.
вярно е, че авансово платихме непроизведени изтребители, вдигнахме разходите на армията и даваме за безплатно ползване военните си бази. американците са могъщи, защото, откакто са се появили на картата на света, предимно вземат и не
дават. така че като едното нищо могат да пожелаят „дреболии“, за които обществеността ще разбере постфактум. например да ни продават по-скъпо втечнен газ, да ровичкат златната добруджанска земя или да поставят заградителен кордон от
ракети срещу „руската заплаха“ – все непопулярни нещица, но какво да се прави. За да продължи да
командва родината, бившият охранител е длъжен
да се вслушва и да изпълнява съветите на големите. дали те са в интерес на нацията или не, няма
особено значение. важното е наивниците да се заблуждават, че се старае за всенародното благо, и
да продължават да гласуват за него.
„П“

на стр. 8

абонамент 2020
абонирайте се във всички пощенски
станции на страната. гарантирайте си
получаването на любимия вестник у дома.

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

каталожен №552

Звездите
Будилник са звезди,
защото са
високо
раЗмисли на главния редактОр

Все повече се утвърждава усещането, че
управниците се опитват да създадат предпоставки за безнаказано векуване. Дали в
основата на подобен стремеж са уроците,
получавани от охранителя на Тато и настоящ премиер, или просто неговият нюх
за оцеляване и консултации от страна на
важно посолство, времето ще покаже. Фактите са налице – главният прокурор често
е в кабинета му за „съгласуване“ на общи
действия за борба с престъпността.

на стр. 4

един от най-добрите съвременни поети и близък приятел на в.
„Пенсионери”, евтим евтимов, е роден в Петрич на 28
октомври 1933 г.

на стр. 34

2

2

Законът
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Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Необходими документи за продажба на имот

Редовната читателка на в.
„Пенсионери“ Първолета Димитрова от Враца ни пише:
„Имам наследствена къща на
село, но вече съм на години и
не мога да я ползвам. Искам
да я продам. Какви документи
трябва да подготвя за сделката.”
Предполагам, че и други наши читатели, които имат намерение да отчуждават (продават,
заменят или даряват)
недвижими имоти, се
интересуват от този
въпрос. Ще се опитам
в най-разбираем план
да посоча документите, които са необходими на един собственик
на имот за неговата
продажба или друга
сделка с него. Първият документ, който е
необходим, това е документ, легитимиращ
продавача като собственик. Основният документ за тази легитимация е нотариалният акт
за собственост. Други документи, които могат да удостоверят
собствеността на имота, това са
договорите, с които преди 1989
година се придобиваха най-вече ведомствени апартаменти.
Също такива документи могат
да бъдат договори за доброволна делба, решения на съда
по дела за делба и др. Легитимацията на собственика е особено важна, защото не може да
продадеш нещо, което не е твоя
собственост. Освен нотариалния акт е необходима и т.нар.
кадастрална карта на имота и
сградата, построена върху него. Този документ се издава от
Кадастъра или от техническите
служби на съответната община. Това е своеобразна скица
на имота, в която са посочени
границите на имота и съседните имоти. За сделката ще е
необходимо и така наречено-

Б

ългарската стопанска
камара (БСК) започва
проект за насърчаване на по-дългия трудов живот.
Проектът „Съвместни действия на социалните партньори за
адаптиране на работната среда към специфичните
възрастови потребности на
различните генерации
с цел насърчаване на
по-дълъг трудов живот
и способност за работа“ се финансира с 1,7
млн. лева от Европейския социален фонд
чрез ОП „Развитие на
човешките ресурси“ и
ще бъде изпълняван от
БСК в партньорство с
КНСБ през следващите две години. Проектът ще подкрепи 10
икономически сектора, 120 предприятия
и 2000 заети лица.
Основните цели са
да се увеличи делът на
заетите чрез насърчаване на по-дълъг тру-

то удостоверение за данъчна
оценка на имота. Тя се изважда от съответното подразделение на данъчната служба при
общината. Необходимо е също така да се извади от общината - служба „Общински имоти“, удостоверение, че имотът
не е общинска собственост. Ако
имотът е придобит по наследство, ще трябва да се представи и удостоверение за наслед-

ници. В зависимост от особеностите на имота може да са необходими и документи като:
акт за раждане, смъртен акт,
удостоверение за брак, решение за развод. Особено важни
са и документите, показващи
дали имотът има тежести, дали са изплатени сметките – ток,
вода, парно и т.н., които при
всички случаи ще интересуват
бъдещия купувач. Добре е продавачът преди сделката да се
консултира за тези неща с адвокат, който да го подпомогне
в процеса на събирането им.
Също така, след като направи
съответния набор от документи
(в зависимост от правния статут на имота), е редно да посети нотариус, който да прегледа
документите и в зависимост от
конкретния случай и практиката в региона да укаже на продавача други необходими документи и да посочи как да се
набавят. Сделките с недвижими имоти се изповядват пред

нотариуса, в чийто район на
действие се намира имотът, и
той е длъжен да се убеди кой
е собственикът на имота и дали няма някаква законова пречка продажбата да се осъществи. Добре е всичко това да се
направи преди решението на
собственика да продава имота, защото в зависимост от неговата документална готовност
за продажба ще се определи и
по-добра цена на имота.
Според мен
след всичко
това е редно собственикът да търси купувач било с посредник (брокерска фирма),
било лично.
Колкото подобре и попълно са комплектувани документите за продажба, толкова
по-бързо и на сметка ще бъде
продаден имотът. Всичките тези документи следва да се извадят, комплектуват от продавача и ако е намерен купувач,
копия от тях да се представят
и на него. И накрая ще си позволя да дам един съвет. Продавачът при една сделка се интересува най-вече за цената на
имота, която би могъл да получи. Затова е необходимо да
се интересува от конюнктурата
на пазара. Има периоди, когато
цените скачат неимоверно нагоре, което е добре за продавача и той следва да продава.
Но ако тенденцията е обратна
и за него не е крайно необходима продажбата, би следвало
да се изчака по-добър период.
Недвижимият имот не иска ни
вода ни хляб, за да се прибързва. Затова апелирам: продавачи, следете пазара и продайте
най-изгодно!

безплатна
консултация

Абонатите ползват безплатна консултация от нашия адвокат Кръстан Владимиров по възникнал личен проблем.

Абонирайте се!
Не пропускайте тази
възможност!

Каталожен №552

Гърците пак
с 13-а пенсия

Консервативното правителство в Атина дава
ход на спешна социална програма. Част от мерките са в помощ на пенсионерите - отпускат им
13-а пенсия.
В същото време започва борба с демографската криза - дават помощ от 2000 евро за всяко новородено.
Пенсионерите в Гърция пострадаха най-силно
от кризата. Точно 12 пъти им рязаха от пенсиите за бюджетни икономии. Но пенсионерите не

се отказаха да се борят за правата си. Те спечелиха дело във Върховния съд да им върнат част
от неправилно удържаните пари, като се оказа,
че намалението на доходите им е в нарушение
на конституцията.
Сега правителството на Мицотакис, според медиите, е постигнало споразумение с кредиторите за връщане на 13-ата пенсия, която ще се изплаща в края на всяка година и сумата ще бъде
необложена с данъци.

1,5 млн. пенсионери на пазара на труда
дов живот и способност
за работа; приспособяване на политиките по
управление на хора в
предприятията и на индустриалните отношения към променящите
се демографски тенденции и застаряване на
работната сила и създаване на предпоставки
за развитието на т.нар.
сребърна икономика.
Цели се и развитие
на социално партньорство за осигуряване и
поддържане на работна
среда, съобразена със
специфичните възрастови потребности на
различните генерации
и нуждата от трансфер
на знания и опит между поколенията на работното място.
В рамките на проекта
ще бъдат осъществени
серия от проучвания,
изследвания и анализи,
ще бъдат разработени
методически материа-

ли, секторни стратегии
и политики за насърчаване и подпомагане на
процесите, свързани с
активното стареене.
От камарата цитират
демографски данни в
подкрепа на необходимостта от насърчаване на по-дългия трудов
живот. За 26 години, в
периода 1992-2018 г.,
средната продължителност на живота на насе-

лението в България се
е увеличила със седем
години. Прогнозите за
следващите 30 години
са, че средната продължителност на живота ще надхвърли 85
години.
Около 1,5 млн. пенсионирали се български граждани разполагат с капацитет (опит,
знания, мъдрост), за да
продължат да допри-
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насят за обществото, и
трябва да им се даде
възможност да останат
на пазара на труда и да
бъдат професионално
активни за по-дълъг период, допълват от Стопанската камара.
В съобщението се отбелязва обаче, че има
разумна възрастова
граница за професионална активност, която
е различна за отделните хора, но обикновено
гравитира около 70-75
години. По-възрастните работници на 55-65
и повече години са все
по-голяма част от работната сила в България. През 2003 г. те са
съставлявали 12%, докато през 2019 г. вече
са над 23%.
Според изследване
на Световната банка
(2016) страната ни е на
едно от първите места

по рязък спад на трудоспособното население. През 2010 г. средната възраст на работната сила е била 35-39
г., но съгласно прогнозите до 2030 г. тя ще
стане 50-54 г. и ако тенденцията се запази, до
2050 г. средната възраст на трудоспособното население у нас
ще бъде 60-64 години.
Днес трима работещи в България подкрепят един пенсионер (3/1). След 40 години това съотношение ще бъде 1,7/1, посочват от БСК.
Това поставя сериозни предизвикателства пред състоянието
на човешкия капитал
и икономиката пред
пенсионната система,
здравното осигуряване, социалната защита, пред отношенията
между поколенията и
социалната структура
на нашето общество.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Увеличават финансовата
подкрепа за хора с увреждания

Месечната финансова подкрепа, регламентирана в Закона за хората с увреждания, ще
се увеличи с 4,3% през
2020 г. Конкретният й
размер ще варира от
25,41 лв. за хората с 50%
до 70,99% степен на увреждане до 206,91 лв. за
хората с над 90% степен
на увреждане с право на
чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.
Увеличението се получава от повишаването на линията на бедност за България, чий-

то размер се предвижда през 2020 г. да бъде
363 лв., тъй като по закон финансовата подкрепа се определя като процент от нейното
равнище. Линията на
бедност за всяка година се определя с постановление на Министерския съвет, чийто проект беше одобрен от Националния съвет за хората с увреждания на
заседание в Министерството на труда и социалната политика.
Към 30 септември
2019 г. месечна финан-

сова подкрепа по Закона за хората с увреждания получават близо
650 000 души, което е с
около 150 000 повече в
сравнение с броя на хората, които получаваха
месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.
Националният съвет
за хората с увреждания
прие и доклад за Плана
за изпълнение на Националната стратегия за
хората с увреждания за
периода 2016-2018 година. Одобрен беше и

бисер
В края на краищата
десетоноемврийският
преврат наложи терора на малоформатните
хора.
Кеворк Кеворкян

кРАТКИ
ВЕСТИ
планът за изпълнението
на стратегическия документ през 2019 г. и 2020
година. В него се предвиждат мерки и дейности за подобряване
на достъпа на хора с увреждания до публични
и жилищни сгради, фи-

нансиране на проекти
за започване и стартиране на самостоятелна
стопанска дейност, стимулиране на работодателите да създават подобри условия за работници с намалена работоспособност и др.

Такса смет скача Пощите вдигат цените
двойно догодина
От 57 лева на тон в момента таксата за смет ще
се увеличи до 95 лева от
следващата година.
Това заяви Гинка Чавдарова, бивш изпълнителен директор на Националното сдружение на
общините в Република
България (НСОРБ).
По думите й трудните
елементи в общинските
бюджети за следващата
година ще бъдат в няколко направления.
Това са
решаващият етап
на приключване на европейските
проекти,
които са многобройни в общините, надпреварата с времето по тяхната работа, осигуряването на необходимото
финансиране за проектите.

Б

юджет 2020 е бюджет на късия хоризонт, а хоризонтът е краят на мандата на правителството. Не виждаме стъпките в бюджета, които да доведат до новия модел. Движим се
по територия, в която
няма да се сблъскаме
с реформа. По-добрата социална политика иска болезнените
въпроси да не се заобикалят. Това заяви
бившият социален министър Иван Нейков.
В проектобюджета за
2020 г. има заложени
буфери. Предложихме
бюджетът да съобрази
ситуацията с международната и европейската икономика - от
спад на ръстовете ние
имаме спад на продажбите в индустрията. Да се надяваме, че

Все още слабо е ползвано междуобщинското
сътрудничество и обединяване на общ регионален принцип за решаване на по-големи проблеми. Съвместните услуги и общите проекти
са ефективният и европейският модел за развитие.
В Бюджет 2020 правителството за-

лага повече пари за общините, но и разчита на правото им сами да определят размера на местните
данъци и такси.
Премахнат е изравнителният компонент
при субсидиите за зимно поддържане и снегопочистване.

„Български пощи“
повишават с до 20% цените на някои от услугите си: кореспондентски пратки, печатни
произведения и малки
пакети „със и без
предимство“ за
страната. Това
е услугата,
според която пратките се доставят по
възможно
най-бързия начин.
Увеличение ще има
и за кореспондентски пратки, печатни произведения и
малки пакети „със и без
предимство“ за чужбина, както и допълнителната универсална
пощенска услуга „препоръка“ отново за чужбина.
Основание за увеличението на цените на международните пратки е промяна
в стойностите за доставка на международ-

ни писмовни пратки
(крайни такси) на чуждите пощенски администрации.

Има увеличение на
разходите за материали, разходите за амортизации и тези за възнаграждения. Минималната работна заплата през 2019 г. е увеличена от 510 лв. на 560
лв., мотивират се от
„Български пощи“.
Оттам изтъкват, че
няма промяна в цени-

Бюджет на късия хоризонт
този период приключва и следващата година ще има отново растеж. Това не е гарантирано. Търговските войни продължават, Брекзит - също, каза Васил
Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал
в България (АИКБ).
„Ако на някого
му харесва бюджет
2019 г., ще му хареса и бюджет 2020
г. - няма принципна разлика. От тази
гледна точка финансовият министър е
прав, че това е бюджетът на спокойствието.
Ако излезем и погледнем
големите проблеми, които се очертават, нещата не са толкова розо-

ви“, заяви Иван Нейков.
Той онагледи изражението на бюджета с прираста на страната. „Миналата година се раждаха по 80 000-85 000 деца годишно, сега викаме
ура, ако се родят около
50 000 деца“, каза Ней-

ков. В сферата на труда сега 100 души се заместват от 66 души, поясни той.
Системата, свързана с оценките на работоспособността, цели в
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проблеми

България човек да стигне до пенсия за инвалидност, заяви бившият социален министър.
По думите му трябва да
е обратно - да намерим
в този човек онази работоспособност, която
ще го върне на пазара
на труда. Този човек
има някакъв капацитет, който ще е полезен и на него, и на обществото. Бюджетът е
добър за хората, които получават заплати от бюджета, но населението намалява заради демографските проблеми. Велев
бе категоричен, че хората, които пълнят бюджета, няма да могат да
получат такова увеличение на заплатите, както

те на най-масово използваните услуги, като непрепоръчана кореспондентска пратка „без предимство“
до 50 грама, изпращане на пощенска картичка
„без предимство“
и препоръчаните писмовни
пратки
„с предимство“
над 1 кг за
чужбина.
Същите остават цените и за
вътрешните и международните колетни
пратки, цената на услугата „препоръка“ за
страната и др.
Средното изменение при международните пратки - писма,
малки пакети и печатни произведения „без
предимство“, е около
15%, като цените при
пратките над 1 кг остават без промяна.

тези, които го ползват - заетите в сферата на администрацията и сигурността. Реформите са отложени.
Според Нейков това
е бюджет на спокойствието, но по думите
му в спокойните години трябва да се правят
тежките стъпки, когато икономиката върви,
а не когато е в криза.
Той акцентира на раздалечаване на пенсиите, определени преди
20 г., и тези сега - ножицата е голяма. Притеснителното е, че когато
е добре бюджетът, не
взимаме тежките решения, а когато е зле
- казваме - нямаме пари. На края на годината
сигурно ще има излишък, финансовият министър ще е доволен,
допълни бившият социален министър.

Благородна
постъпка

Дарение от 1500 евро направи българка,
живееща в Канада, на
мъжа, който намери в
Смолян портфейл с голяма сума пари и дебитни карти и ги върна на собственичката.
Промяна
на данъците

Увеличение на данъците предлага Община Габрово за следващата 2020 г. Основният мотив е, че собствените приходи са недостатъчни за инвестиции и за решаване
на проблемите в града и в селата на общината.
На море в Турция

Два милиона българи са посетили Турция
и по-конкретно курортите на страната през
първите девет месеца
на тази година. Данните изнесе турското министерство на
туризма.
Глад за кадри
Недостигът на качествена работна ръка
ще е проблем на проблемите за българските предприятия и през
следващата година.
Не само България, а
целият Европейски съюз страда от липса на
квалифицирани кадри.
Затова темата за улеснен внос на работници от държави извън
ЕС става все по-гореща
на Стария континент.
Най-топлият
октомври
Тазгодишният месец октомври е найтоплият в света, откакто европейската служба „Коперник“ за климатичните промени е
започнала наблюденията си през 1981 г., съобщи Франс прес.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Общество
коментираме

Избори във
Великобритания
с неясен край

Великобритания ще гласува за първи път от
близо век насам на зимни парламентарни избори, насрочени за 12 декември, след като премиерът Борис Джонсън най-после успя да изтръгне съгласие от парламента за предсрочен вот с
цел да се излезе от задънената улица с Брекзит.
Камарата на общините одобри неговото искане с 315 депутатски гласа срещу 295, които
гласуваха против.
Камарата на лордовете го потвърди. И кралицата подписа указ за провеждането му.
Премиерът Борис Джонсън заяви, че изборите дават възможност хората да изберат бъдещето на Брекзит и на страната. Според опозиционната Лейбъристка партия нов вот в момента е най-добрият възможен начин да бъде
спряна процедурата по развода между Лондон
и Брюксел.
Джонсън успя да постигне своето чак при
четвъртия опит. Той се надява чрез обновяване на Долната камара да сложи край на парламентарната парализа.
След като на страната на премиера застанаха
либералите и Шотландската национална партия,
които разчитат, че така ще укрепят своите позиции, лейбъристите се видяха принудени също
да подкрепят предложението на правителството, като преди това на три пъти блокираха опитите на премиера да свика предсрочни избори.
Както стана ясно, Брюксел вече одобри отлагане на излизането на Великобритания от ЕС до
31 януари по искане на Лондон.

Кабинетът нямаше работно мнозинство и разчиташе да се измъкне от безизходицата с Брекзит чрез нов състав на парламента, тъй като
при досегашния явно не бе в състояние да получи одобрение за своето споразумение с Брюксел, постигнато на 17 октомври, и бе принудено
да иска все нови и нови отлагания на Брекзит.
Победата на Джонсън е още по-значима, защото с разпускането на парламента на 6 ноември той успя да избегне приемането на две
неблагоприятни за торите поправки в законопроекта за изборите. Те предвиждаха в тях да
участват и гражданите на други страни от Европейския съюз, живеещи постоянно във Великобритания, както и понижаването на избирателната възраст от 18 на 16 години, като повечето
млади са за оставане в Евросъюза.
Според някои политици насрочването на избори толкова близо до Коледа може да подразни избирателите, а студеното зимно време и поранното мръкване през зимните месеци може да
се окажат проблем за агитационната кампания.
По-малки европейски партии във Великобритания вече обявиха, че сключват предизборен
съюз в името на оставането на Обединеното
кралство в Европейския съюз и ще се явят с
общи кандидати в 60 избирателни района, което се равнява на около 10% от местата в британския парламент.
Партиите знаят, че тези избори са последната
възможност да променят траекторията, по която
страната се движи. Ето защо социологическите
проучвания предвещават оспорвана надпревара във всички избирателни райони.
И независимо че според анкетите консерваторите водят с 37% подкрепа сред избирателите пред лейбъристите, които получават 24%, е
трудно да се предвиди още сега крайният резултат от вота.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Нищо лошо в подобни
лични контакти, ако не бяха в разрез с конституционната

НЕЗАВИСИМОСТ

на обвинението от изпълнителната власт. Свидетели сме на постоянни оставки на „сгазили лука“
висши сановници, без наказателни последствия.
Те си остават в апартаменти за милиони. Уж ги
разследват, за да заглъхне проблемът и се стигне до заключението, че
няма нарушение на закона. В този подход се корени чувството за несправедливост и двоен аршин.
Последни изследвания на
общественото мнение, неогласени от национални
медии, показват, че доверието в прокуратурата е
изключително ниско – 76
на сто от българите не й
вярват. Рейтингът й е 8
на сто – по-нисък дори от
този на Народното събрание, обезличено през последните десет години и
превърнало се в гумен печат, утвърждаващ не волята на избирателите, а
на председателя на ГЕРБ,
господар чрез бюджета на
страната.
Доста странна е гражданската търпимост, с
малки изключения на предизвестения избор на заместника на Цацаров за
негов приемник. И двамата били суперпрофесионалисти според преобладаващите магистрати
във Висшия съдебен съвет. Ами тогава защо за
цял мандат не обърнаха
нещата, както това се случи в Букурещ например?
Колкото и да не се харесва на нашенските деребеи,
Лаура Кьовеши стигна до
най-високото ниво в кариерата – европейски прокурор. Над 1000 бивши министри, кметове, съдии,
олигарси и т.н. са зад решетките начело с премиер, убеден в своята недосегаемост. Румънците вярват, че органите, призвани да бдят за престъпността на „белите якички“, не
дремят. Чуват и гласа на

УЛИЦАТА

При нас и да митингуваш под прозорците на
Борисов, и да крещиш до
изнемога „Оставка!“, наймного той да подхвърли
увеличение на заплатите на сърдитите полицаи,
учители, медици или да
спре отнемането на права, което се случи с безплатния болничен ден
чрез подчиненото парламентарно мнозинство.
Гешев сигурно ще продължи традицията да съгласува действията си с
„Дондуков“ 1. Дали явно
ще го прави или тайно, няма особено значение. Последствията от взаимните
симпатии ще са същите –
Цв. Цветанов – уж низвергнат, но достатъчно богат,
ще пътува до САЩ за инструкции и ще гарантира

Общество

верността към НАТО. Цецка Цачева ще се шири в
луксозно жилище, струващо значително по-евтино от подобни имоти в
района. Пламен Георгиев
ще представлява родината - консул във Валенсия и
т. н. Апропо, оценка не на
неговата тераса, а на работата му на председател
на антикорупционната комисия направи евентуалният наследник на поста
Цацаров. За да не се приеме, че гербаджиите се от-

АНТИКОРУПЦИЯ

Прав е човекът. Там са
натрупани поне 700 разработки на представители на списъка с над 7
хил. длъжности, подлежащи на контрол. От януари в него ще влязат и общинските съветници. Нежелаещите да декларират имотите си – колкото щеш. Не го ли сторят
в определения срок, задължително е необходимо да се изясни защо се
правят на ударени. Гово-

27.XI. - 3.XII.2019 г.
бургготски я продадоха
за 260 млн. Кой беше посредник на сделката, спечелил огромна комисиона? Как се препродаваше
кокошката, снасяща

ЗЛАТНИ ЯЙЦА?

Чия е офшорката, притежаваща я днес? Цветан
Василев от Белград твърди, че годишната печалба
на „Виваком“, наследник
на БТК, е над 500 млн. лв.
Парите потъват в известен доста голям джоб…
Навремето ние настоявахме телеграфната компания да премине към пенсионния фонд и да го подблагодаряват - те си зна- ри се, че над 4 млрд. на- помага. Не се получи. На
ят за какво, предложени- трупани блага са под ог- всичко отгоре президенето за бъдещото развитие ромен въпрос. Лошото тът олигарх Плевнелина пловдивския съдия бе е, че бъдещият ръково- ев опрости данъчни занаправено от патриоти- дител на извършващи- дължения на въпросната
те. Ревизоро (Емил Дими- те ревизии ще се сблъс- структура за около 300
тров), доста поохранил се ка с хора, наредени на млн. На питането на кона депутатска заплата и с хранилката от онзи, кой- лежката Беновска по попритъпена острота, заяви то е издигнал и него са- вода, в опозиционния й
гордо: „Нямало по-досто- мия. Птичето на щастие- период, той не отговори.
Новата посланичка на
Белия дом г-жа Херо МусУважаеми читателю, абонирай се
тафа преди посещението
за „Пенсионери – За вашето здраве“.
на Б. Борисов и предстоТова е изключително важно условие
ящата среща с Тръмп нада продължим да бъдем такива,
прави интересно експокаквито сме, каквито ни харесваш и
зе. Наред с обещанията
да помага за разграничаобичаш. 2020 година е съдбоносна. Да
ването ни енергийно от
продължим да сме гарантирано заедно,
Русия с митичния хъб за
без да сме зависими от коварството
доставка на втечнен газ тя
на политици и търговци.
дебело подчерта, че борен за борец срещу руш- то у нас не каца на слу- бата с корупцията трябва
ветите.“ Може и така да е, чайни рамене. И понеже да се води неуморно. Доно в биографията на Цаца- всичко се решава в край- бре нацелуваната от Бойров освен претенции към на сметка от един-един- ко дама от кюрдски проведомството, командва- ствен човек, пак ще тряб- изход, изпратена у нас, за
но досега от него, има и ва Цацаров регулярно да да дразни Ердоган поради
доста пикантни нещица. посещава кабинета му и дружбата с Путин и купуЗли езици твърдят, че са- да пита: „Може ли Х или ването на значително помият Пеевски го е завел У да получи заслужено съвършени от натовските
в кабинета на тогавашния възмездие?“ Не става ду- ракети от братушките, сякадровик на републиката ма за показно отстраня- каш издаде заповед за ЦаЦветанов. По настояване ване временно от длъж- царов. Дали я е чул, скона „красивия Цецо“, как- ност на трима директори ро ще се разбере. Но спре
то наричаше доскоро са- на лечебни заведения в ли потокът на изтичащимият бос на ГЕРБ „дясната отговор на всеобщо въз- те средства, заобикалящи
си ръка”, подарявайки му мущение поради трагич- хазната, ще престанем да
часовник с благодарност ния край на тригодишно бъдем най-бедните с найза поредните неособено детенце. А за отклонява- многото милионери на
чисти изборни победи, си не на милиони, за нед- глава от населението.
Надеждата е паралеле избрал главния проку- вижимости зад граница,
рор. Твърдението излезе сметки в чужбина, при- но със събуждането на Ков подслушван конфиден- добити активи на смеш- мисията за борба с корупциален разговор между ни цени. Горчивата ис- цията да се пробуди дълградския прокурор Ко- тина е, че от 3200 заво- боко спящият юнак балкинов, земеделския ми- да, фабрики, предприя- кански. Да стане, да разнистър Найденов и боса. тия, наследени от „кому- търси снага и да потърси
Нищо ново под слънце- низма“, функционират сметка за загубените дето. Пламен Георгиев пък само 230! Останалите са сетилетия и престъплестигна до кадрови висоти, разпродадени, ограбени, нията, вършени от онези,
спомогнал за . замитането превърнати в развалини, предизборно обещали да
под килима издънката на за да не пречат на конку- подгонят крадците и моБойко „Ало, Ваньо!“. Той рентния внос на стоки от- шениците. Нали такъв бе
разпореди по телефона вън. Интересно как ще се ангажиментът на ГЕРБ при
да не се закача Мишо Би- разследва приватизация- създаването му. Докопарата, което е злоупотре- та на БТК например? Спо- ли се до Златния телец, воба със служебното поло- ред експерти държавна- дачите им го забравиха и
жение. Странното е, че и та собственост е струвала създават предпоставки за
двамата участници в скан- над 3 млрд. долара. Юпи- отмъкване с пълни шепи
дала вече не са между жи- тата на Симеон Сакско- от общите блага.
вите. Бизнесменът издъхВ най-новата ни история има пример, когато
на скоропостижно в лук- главен прокурор, предпочетен от СДС, прозрял, че
созен правешки хотел, а е сложен там, за да прикрива безобразията на изгенерал Танов се споми- дигналите го, се обърна срещу тях. Филчев е обеца
на от смъртоносна болест. за ухото на последователите на Командира Иван
Първите изказвания Костов, възприемащи се за несменяеми господари
на Цацаров, приел номи- на всичко и всички. Цацаров и Гешев имат прояви
нацията след среща със на смелост. Може пък, докато бяха на посещение
скандално известния из- в САЩ, да са им поставили някакви условия, близки
дигнат за председател на до изявленията на Нейно превъзходителство попарламента Валери Симе- сланичката. В крайна сметка нали след променионов, са, че ще се опита да те Белият дом диктува правилата. Знае ли човек
събуди комисията, нари- откъде ще звънне будилникът?...
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
чана за краткост

Будилник
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да
изкажа несъгласието
си по повод поместеното писмо в бр. 41 от
т.г. на Ангел Калайджиев, което е отговор на
мое писмо по повод въвеждането отново у
нас на ергенски данък,
каквато позиция защитава този господин.
Затова чрез вас се
обръщам към него с
въпроса - плащал ли е
той такъв данък и знае

ли колко е тежко
това. От една
страна, нямаш
собствена рожба, от друга, ходиш на
различни процедури за
лечение, а от трета, търпиш подигравките на
хората, че си
бездетен.
Така беше
при мен.
Плащах данъка доста
години и като ерген, и като семеен. Ожених
се късно, докато си намеря подходяща партньорка в живота, но тя

нов дом

Община Севлиево премества в града възрастните хора от социалния дом в село Стоките. Сградата, която ще ги приюти, ще бъде изцяло обновена и съвременно оборудвана. Това съобщиха
от местната администрация.
Обществената поръчка за преустройство и
реконструкция на бившия дом за деца, лишени
от родителски грижи, "Велика и Георги Ченчеви" е обявена, а пребазирането на дома за стари хора от село Стоките в Севлиево предстои.
Поръчката по проекта е на стойност 155 хиляди лева без ДДС. Преместването на възрастните хора в обновената сграда ще създаде подобри условия на живот, ще предостави по-ка-

чествени здравни грижи и социално включване
на потребителите. Те ще живеят в центъра на
града, в близост до културни институции, което
ще им осигури пълноценен живот в общността,
смятат от общината.
Домът за стари хора в село Стоките е създаден през 1978 г. и сградата вече не отговаря на
съвременните изисквания за този тип социална
услуга, посочиха от общината.
стойка колеВа, севлиево

не можеше да ме дари
с дете. Налагаше се да
ходим непрекъснато по
болници, санаториуми
и т.н., за да имаме собстве-

н о
дете. Да припомня,
че тогава нямаше ин

5

на читателя

витро процедури. Доколкото си спомням,
и на двамата ни удържаха по около 10% от
заплатите за ергенски
данък. В тази ситуация
не бях само аз, а хиляди хора. Затова питам
- къде отидоха тези пари?
Завършвайки писмото си, искам да
посъветвам г-н Калайджиев, преди
да излага мнението си по въпроса,
да говори с младо
семейство или младежи дали биха искали отново у нас да се въведе този данък.
георги ПетроВ,
лом

ЗаЩО съм аБОнат

Любимият
ми вестник

Ако всички станем приятели, животът ще
стане по-красив и щастлив! Абонирах се навреме за в. „Пенсионери” с желание да съм
един от първите, който ви изпраща писмо.
Ценя много вестника, защото отразява моите
виждания. Втора година вече на стената ми
стои вашият прекрасен календар. Дано да го
имам отново. За съжаление абонаментът ми е
полугодишен по две причини – едната е финансово пенсионерска, другата е, че съм на
86 години. Ако напусна този красив свят, не
искам любимият ми вестник да се разхвърля.
Дано да съм жив, за да се абонирам и за второто полугодие. Дано!
Марин йорДаноВ, нова Загора

Столетницата баба Цвета: Живот се живее с хора

От стр. 1
Вековната старица е в много добра
кондиция. Рядко се
свърта на едно място, като голяма гордост е зеленчуковата й градина, за
която се грижи сама. Животът на баба
Цвета не е бил лек.
Преживяла е много неща и е видяла смъртта на много свои близки. Погребва съпруга си,
когато е много млада, но въпреки всичко устоява на трудностите, с които животът
я сблъсква от 1919 г.,
та чак досега. Неотлъчно до нея е дъщеря й
Тонка, която й е голяма подкрепа.
За празника хора от
местното читалище изненадаха рожденичката с торта, грамота за
100-летие и много подаръци, сред които
рамкирани снимки от
последните й два рождени дни.
За празника в селото пристигна и талант-

на празника, които много й се усладиха. В селото по повод празника на есенните плодове
бяха направени различни работилници за декупаж, за плетене на ед-

на и две куки и за варене на ракия.
Всички
участници
се включиха с голямо
вълнение и направиха
празника си още повесел.

Среща след 67 години

ливият народен певец
Георги Илиевски, който освен с български
песни я поздрави и с
няколко македонски.
Танцьорите от дупнишкия ансамбъл "Зора" изпълниха мелодията с красиви танци. Баба Цвета не спря
да им се радва и да
им ръкопляска, докато усмивката й грееше
на лицето. След това
възрастната жена опита тестените изделия,
приготвени от нейните
комшийки за конкурса

Съучениците от ІV „в” курс на випуск 1952 г. на
Търговската гимназия „Васил Левски” в Монтана
проведохме поредната си среща. Най-напред с
единодушно мълчание почетохме паметта на съучениците ни, които вече не са между нас, но, естествено, животът продължава. Преживяването бе
неописуемо. Споделихме най-различни спомени
от ученическите години. Припомнихме си имената на любимите ни учители: Трашлиев - по счетоводство, Якимов - по финансова математика, Борисов - по физика, Камбуров - по финансово право, и много други преподаватели. Всички те ни
караха да слушаме в захлас лекциите им. По-късно станахме счетоводители, началник-отдели, даже и директори.
Сега всички сме с бели коси, но това не ни попречи да се веселим. Дойдохме в Монтана от различни
краища на страната. Имаме големи внуци, даже и

Стимулират доброволöите
от Öеново с дърва за огрев
Членовете на доброволното противопожарно формирование в Ценово ще получат безвъзмездно дърва за огрев. В
предложения списък
са включени девет души. Това е своеобразен стимул за участието им в различни акции за предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и
извънредни ситуации,
както и при отстраняването на последиците от тях.
През тази година доброволците се включиха и в мероприятия
по ограничаване и ликвидиране
на огнищата на болестта африканска чума по свинете. Решението
беше гласувано единодушно по

време на последното заседание
на местния парламент за мандата. Според докладната записка членовете на доброволното
формирование, участвали в гасенето на повече от половината пожари, ще получат по пет

кубика дърва за огрев, а останалите – по три.
„Доброволното противопожарно формирование се включва активно при възникването на извънредни ситуации. От началото на
годината членовете на екипа са
участвали в потушаването на повече от двадесет пожара на територията на общината, осигурявали сме денонощно дежурство за
нивото на реките при опасност от
наводнение. Част от доброволците участваха и в почистването на
пътната мрежа от паднали дървета след бури през летните месеци“,
сподели Снежинка Монева – ръководител на доброволното формирование и главен специалист
„Гражданска защита и отбранително мобилизационна подготовка“ в общинската администрация.
Марий ПетроВ

правнуци, което е напълно разбираемо, щом като
сме вече на 85 години, но не се предаваме. Почти
всеки от нас, дори и на тази възраст, си е намерил
допълнителна работа - кой на вилата, кой в градината, а съученикът ни Никола Димитров гледа даже и кошери.
Всички ние обичаме Монтана, защото той ни е
дал хляба в ръцете. Впечатлени останахме от чистотата на града. Заредиха ни с положителна енергия
прекрасните фонтани до Паметника на незнайния
войн, едно потвърждение, че Северозападът има
с какво да се гордее.
Срещата ни продължи в ресторант ”Аверите”,
собственост на внука на съученика ни Никола Димитров, на когото благодарим за прекрасния прием. Чукнахме чаши за наздравица и си пожелахме,
ако е рекъл Господ, да се срещнем отново. До нови срещи, скъпи съученици!
офелия григороВа, Враца
Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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Писмата

З

дравейте, пиша ви
по един въпрос,
който често поставяте на страниците
на вестника – длъжни
ли са децата да се грижат за родителите си на
старини.
Всичко при мен започна преди няколко
години, когато майка ми ми прехвърли
апартамент със запазено право на ползване.
Оттогава темата "длъжна си да ме гледаш" е
постоянна и започва
много да ме дразни.
Вече съжалих за прехвърлянето, така и така
щях да я гледам, а към
нея усещам, че изпитвам досада. Манипулирането по този начин
не й прави чест.
Според мен родителите са длъжни да оставят цялото си имущество на децата, независимо дали са ги гледали на старини или не.
Защо трябва да спекулират с това?
Подобен е случаят
при една моя близка,
която се е отдала на
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Радости и болки

Споделете с нас

Длъжни ли сме Не разбрах
на родителите? защо ме избягва

гледане на майка си,
при условие че тя самата е болна от рак.
Майка й е с деменция.
Живеят двете в центъра на Бургас в голям
апартамент. Приятелката ми често е говорила с майка си да го
продадат и да купят
нещо по-малко, за да
останат пари за лечение. Тя й отказала и
понеже апартаментът

се води само на нейно име, го приписала на племенника си,
който щял да я гледа,
когато дъщеря й умре.
Подобни ситуации има
при много хора.
Аз питам - какъв е
изходът при подобна
драма? Кое е правилното решение?
Друга моя роднина
пък, която има две деца инвалиди, настани

майка си при нея, която я обсеби и непрекъснато имаше претенции, че не й се обръща достатъчно внимание. Изпитваше ревност, когато дъщеря й
откъсваше от времето
си за децата. Не мога да разбера подобно
поведение. Все пак тя
е възрастният човек,
който е поживял достатъчно и не трябва да
бъде такъв егоист. Но
ми прави впечатление,
че тази черта е характерна за голяма част
от старите хора.
Мисля, че западният модел - след дадена възраст хората
да влизат в специални
домове, спестява много негативни емоции и
лоши отношения между възрастните и младите.
Вие какво мислите?
Яна Пиперкова,
Бургас

Искам да видя баща си

Моята история започва така:
когато съм била на 3-4 години,
баща ми и майка ми са се разделили. Аз останах да живея при
майка ми и това все още е така.
Вече съм на 36 години, не съм семейна и съм с нея. Тя се грижи
много за мен, всеотдайна е и ме
обича. Не съм лишена от нищо.
Имам приятели и излизам често
на срещи с тях. Посещавам ресторанти, дискотеки и се забавлявам. В момента нямам човек до
мен, все още го търся. Харесвам
живота си, но последните години в главата ми се загнезди една идея – да потърся и видя баща си. Искам да го срещна и да
му кажа толкова много неща. Последно го видях, когато бях на 10

години, той дойде в града, в който съм сега, заради някаква работа. Тогава се обади.
Прекарахме заедно един
прекрас е н
след о бед.
Сега не
знам
д а ж е
къде
е.
Усещам, че ми
липсва. Сигурно си
има друго семейство и деца, но
това не е проблем за мен. Въпросът ми към вас е дали има сми-

съл да искам да видя баща си и
дали изобщо да питам майка си?
От една страна, знам, че сигурно ще я нараня,
но, от друга,
мечтая поне да го
видя, дори да не
говоря с
него.
Да се
опитвам
ли да се
свържа по някакъв начин с него,
или щом досега той не го
е направил, значи няма смисъл?
Жечка Маринова,
Видин

Драга редакция, аз
съм жена на 67 години. Живея сама, защото съпругът ми почина
отдавна, а децата си създадоха
свои семейства.
Колкото и странно да ви звучи за
моята възраст, но
аз все още искам
да намеря човек
до себе си, но
е доста трудно.
Преди време се
запознах с един
господин по интернет. Хареса
ми много визуално, имах чувството, че го познавам отнякъде. Когато се видяхме на живо,
се оказа, че той
прилича много
на съпруга ми, но
не сме се виждали преди. Харесахме се взаимно. Започнахме
да ставаме близки. Излизахме на
разходки, запозна ме с приятелите си, усещах,
че ме харесва, и
всичко си вървеше нормално. Една вечер той ме
прегърна и ми
каза, че иска да бъдем
заедно до края на живота си. Стана ми много мило, отговорих същото и аз.
След този случай реших да потвърдя моите
чувства и му написах по
вайбъра, че много го ценя, че е прекрасен. Но
оттогава той ме избягва.
Отговоря ми на съобщенията, които му изпращам, но все е зает.
След четиримесеч-

Съвети на 70-годишната Урсула Бабикян

Уроци, които научаваме твърде късно

1. Времето минава
много по-бързо, отколкото осъзнавате.
2. Ако не се грижите
за тялото си на млади-

27.XI. - 3.XII.2019 г.

ни, то няма да се погрижи за вас по-късно. Вашият свят става по-малък всеки ден, като губите движение, сдър-

жаност и зрение.
3. Сексът и красотата могат да избледняват,
но интимността и приятелството само растат.
4. Хората са много
по-важни от всяко друго нещо в живота ви. Няма хоби, интерес, книга,
работа, които да бъдат
толкова важна за вас,
колкото хората, с които
прекарвате времето си,
когато остарявате.
5. Ако не планирате
финансите си отрано,
после ще съжалявате.
6. Всяко семе, което
сте посадили в миналото, било то добро или
лошо, ще донесе плодове и ще повлияе на качеството на живота ви,
докато остарявате.

7. Ревността е пропиляна емоция. Хората, които мразите, ще успеят.
Хората, които харесвате, понякога ще се справят по-добре от вас.
Децата ви
ще бъдат
по-умни
и по-бързи от вас.
Приемете
го с благодат.
8. Голямата къща, за която мечтаете, ще се превърне в тежест, дори
когато ипотеката става
по-малка. Почистването, поддръжката, стълбите… Не позволявайте

на вашите притежания
да ви притежават.
9. Ще съжалявате за
нещата, които не сте
правили, много повече,

отколкото за нещата, които сте направили, макар и погрешка – момичето, което не сте целу-

но писане само от моя
страна, преустанових
контакта си с него. Исках да видя дали ще му

стане мъчно и дали ще
ме потърси. Но, уви, въобще не се сеща за мен.
Много ми е тежко, защо ми даде надежда, а
после избяга?
Не мога да повярвам що за човек е той,
и то на такава напреднала възраст. Та ние трябва да сме вече улегнали хора. Някой може ли
да ме посъветва как да
продължа?
И. А., София
вали, пътуването, което не сте предприели, проекта, който не
сте започнали, времето, което не сте отделили, за да помогнете на някого. Ако имате възможност – направете го. Вероятно
никога няма да имате
шанс отново.
1 0 .
Всеки
ден, в
който се
събуждате, е
истинска победа.
Б о нус: Никога не е твърде късно да станете това, което искате, просто започнете сега.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Прозорец към света

Архитектурни   шедьоври
Aрхитектурните творения могат да бъдат също толкова завладяващи и вдъхновяващи, както живописта, музиката, литературата, театърът и киното. И също като произведенията на
изкуството те са отражение на епохата, в която са създадени.
Предлагаме ви да се насладите на едни от най-големите и красиви постройки на планетата и да се разходите виртуално не само
в настоящето, но и в миналото.
З а м ъ к ъ т   Н о й ш в а н щ а й н стройка е от 1907 г. Освен център
(Нова лебедова скала) е най-из- на религиозната общност на Джене,
джамията е сред най-известните забележителности на Африка.
През 1988 г. джамията заедно с целия град е обявена от ЮНЕСКО за част
от световното културно и природно
наследство.
Флатайрън Билдинг (Ютията) е един от първите небостъргачи

вестният замък на баварския крал
Лудвиг II. Разположен в подножието
на Баварските Алпи и връх Цугшпице, Замъкът на лебедовата скала се
намира в местността Алгой, община
Швангау, на 5 км от град Фюсен (на
границата с австрийската провинция
Тирол). Строителството на замъка започва през 1869 г., продължава 17 години по проект на архитектите Едуард Ридел и Кристиан Янк в автентичен стил на старите германски рицарски крепости и е едва частично
завършен преди смъртта на краля
през 1886 г.
Мачу Пикчу е архитектурен комплекс в Андите в Перу, построен
от инките през 15 век на
2430 м надморска височина. Издигнат е като свещена резиденция на великия
владетел на инките Пачакути приблизително към
1440 г. и е функционирал
пълнокръвно до 1532 г.,
когато испанците нахлуват в територията на империята.
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в Манхатън, Ню Йорк. Сградата е проектирана от Дениел Бернам. Строителството на 82-метровата сграда
приключва през 1902 година и затогава е едно от най-високите здания
в Ню Йорк.
Сградата на Операта в Сидни

е открита на 20 октомври 1973
г. Авторът й е архитект Йорн Утсон, удостоен с най-престижната
награда за архитектура в света
„Прицкер“. През юни 2007 г. сградата е включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО,
наред със забележителности като
Египетските пирамиди и комплекса Тадж Махал в Индия.
Султан Ахмед джамия

Голямата джамия в Джене в Мали е най-голямата сграда от кирпич в
света. Първата джамия на това място е
построена през 13 век, но днешната по-

обичаи и обреди

Андреевден
30 ноември
На тази дата православните християни отбелязват деня
на свети Андрей, брат
на свети апостол Петър. Той е наричан
още Първозвани, понеже пръв сред дванайсетте апостоли
е повикан, позован да
тръгне след Христос.
Когато апостолите
тръгват по света да
проповядват словото Божие, Андрей се
отправя през Гърция,
по нашите брегове
на Черно море и стига до Грузия и Скития,
като спечелва последователи.
Умира в гръцкия
град Патра, разпънат
на кръст с формата
на буквата Х, по-късно
наречен Андреев кръст.
Св. Андрей се счита за
апостол на православните християни, защото ръкополага първия
епископ в Константи-

нопол. През ІV век мощите на светеца са поставени в цариградската църква „Св. апостоли“. През ХІІІ век обаче
кръстоносците ги пренасят в италианския
град Амалфи, където

почиват и до днес.
В народните обичаи Андреевден символизира началото на зимата. Според тях от този момент нататък денят започва да расте - макар и колкото просено зърно.
Затова на места го
наричат Едринден
или Едрей.
Зърнените храни са
главното ястия на обредната трапеза.
С Андреевден е свързано и друго народно
вярване. Според преданието мечка изяла
вола, с който свети
Андрей обработвал
нивата си. Разгневен,
той уловил звяра и го
впрегнал в ралото.
Оттогава се вярва,
че светецът е повелител на дивите животни и се явява пред
хората, яхнал мечка,
за да прогони зимата
и дългите нощи. Затова, когато се хвърлят
зърната в комина, се
изричат и думите: “На
ти, мецо, варен кукуруз,
че да не ядеш суровия”,
и наричат Андреевден и
Мечкинден.

Села със смешни имена
Зад името на всяко село и на всеки град
стои история. По имената на населените
места може да се научи много за това какви
хора са ги основали, кои
са били техните професии или привички. Така
се е получило едно изобилие от колоритни
наименования, някои
от които са толкова
странни, смешни и дори абсурдни, че човек не
може да си ги обясни, но
поне може да се развесели и да се посмее дори.
Ето пет от найсмешните имена на
български села.

вещици". Оттам произлиза името на селото.

Недоклан

Недоклан е село в
Североизточна България. То се намира в община Разград. За произхода на името на селото се разказва следната легенда. След едно нападение на кърджалии селото е било
ограбено и запалено,
мъжете посечени, а жените и децата отвлечени. Само един Недьо е
успял да избяга със си-

След убийството на
млад българин избухват етнически сблъсъци, при които местните
турци са избити и прогонени. А Тъпчилещово се нарича вече близо 80 години. Кръстили
го с това малко странно име заради благотворителността на един
мъж от София.

Сърбогъзи

Още по-голямо неудобство от името на
селото си вероятно са
изпитвали жителите на

Торбалъжи

Торбалъжи се намира до Габрово. То е било кръстено на прякора на първия заселник и
основател на селището
- козаря Дончо Торбалъжи. Наричали го така
заради неговия талант
да разказва увлекателно лъжливи истории.
Вероятно оттам идва и
името на селото.

Вещица

е мюсюлмански храм в Истанбул, Турция. Построена е от архитекта Седефкяр Мехмед ага по
заповед на султан Ахмед I между 1609 и 1616 година. Цветовете на порцелановите плочки са
в синьо, зелено и бяло. В Европа
е известна като Синята джамия.
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Български

Вещица е едно от
първите селища, възникнали в полите на
Стара планина. Легендата разказва за турчин,
който навремето е имал
чифлик на това място.
Обикаляйки земите си
през лятото, той видял
няколко българки, които се къпели в река. Забранената за времето си
гледка принудила турския чифликчия да избяга, викайки: „Вещици,

новете си. Години след
нападението той се завърнал пак по тези места и си построил къща.
Недьо Калан - с такова прозвище се прочул
човекът в околията, а
преведено на български това означава останалият Недьо. С годините селото е приело
неговото прозвище за
свое име.

Тъпчилещово

Тъпчилещово е село
в Североизточна България. То се намира в
област Търговище. До
Освобождението е било изцяло турско село.

Сърбогъзи. Това е едно
от изчезналите села в
България.
Преди години селото с неприлично име
било напуснато от последния си жител - бай
Дончо, който си купил
къща в съседното село
Престой.
Разбира се, това не
са всички веселяшки
имена, но друг път – повече. Важното е да запазим тези иначе красиви и живописни селца и техните названия
за поколенията, тъй
като днес повечето от
тях обезлюдяват и изчезват безвъзвратно.

2
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Фолклорно
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Български

богатство

Бъдещето ни е в България

то ни е важно за тях,
както и тяхната обич
е важна за нас. Именно тя ни окриля, дава
ни идеи, дава ни креативност и сили, за да
пазим бит и традиция,
да разпространяваме
фолклора, показвайки
колко са важни корените ни, за да продължим напред, гордеейки се, че сме българи!
Ива: Съдбата показва, че при нас просто
е трябвало така да се
случи, да се осъществи тази приемственост, защото не всеки

Гуна Иванова. Тя е като
извор за нас! Извор на
обич към българското,
към истинското, към
красивото.
- Вие сте много млади, как ви се отразява
и как ви повлия славата?
Велислава: Близките ни са горди с нашите
успехи, радват ни се и
ни подкрепят с усмивка и добра дума. Популярността не ни променя като хора. Така ще
бъде и в бъдеще. Славата за нас е урок – така разбираш кой е истински с теб и кой не
чак толкова.
Ива: Мили хора, ние
сме това, което сме, със
и без слава. За мен това, че жънеш успехи в
професионално отношение, не бива да влияе върху теб самия като човек, нито в отношението ти към другия.
Велислава: За нас
важното са уважението между хората, радостта от общуването,
любовта към музиката!

има толкова близко до
себе си такъв пример -

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Ива и Велислава Костадинови са сестри, внучки на известната народна певица Гуна Иванова. От нея двете наследяват таланта си и силната любов към фолклора. Още от ранно детство прекарват време в
репетиционните зали, където именитата им баба ръководи групите
си. Изявяват се на различни сцени у нас и в чужбина. Имат общ албум „Зайди, зайди, ясно слънце“. Ива учи в УНСС, специалност бизнес администрация, но това не й пречи се занимава професионално с музика. Велислава продължава образованието си в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, в
класа на проф. Стефан Данаилов, със специалност актьорство за драматичен театър. От „Пирин фолк“ - Сандански 2017, си тръгват с 3
награди. Тази година гласовитите сестри са големите победителки в
27-ото издание на фестивала за авторска македонска песен. Песента
„България в сърцето“ донесе на Костадинови първа награда и отличието на публиката.

От стр. 1
ба Гуна Иванова за тоТова са „малки- ва, че успя да ни прете” моменти, когато даде безрезервната
разбираме как пра- си обич към народновим хората щаст- то творчество и да ни
ливи, докато
пеем, как успяваме да ги
разчувстваме, да ги развълнуваме, да
ги просълзим
с някоя потъжна наша
песен. Това са
нашите мигове на радост,
защото виждаме, че трудът ни е ценен и оценен.
Това е благодат за всеки
изпълнител!
С именитата си баба
Велислава: Да видиш как тво- покаже правилния път,
ята песен въздейст- по който да тръгнем, за
ва на хората – това всичките й съвети, нае истинска красота!
пътствия, подкрепа и
-  Песента
ви обич. Разбира се, из„България в сър- казваме искрени блацето“ грабна сър- годарности и към муцата на хората със зикалната ни компания
своето послание. „Диапазон Рекърдс” за
Милеете ли за ро- възможността да бъдината, виждате ли дем част от тяхното гобъдещето си тук, в лямо семейство и заедтатковината?
но да вървим по пътя
Велислава: Не на запазването на трасъм си и предста- дицията, запазването
вяла бъдеще извън на българщината.
България. Ако ме по- Може ли млад бълканят за изяви, ще гарски фолклорен изотида, но винаги ще пълнител да се чувсе връщам тук. Тук ства звезда? Ще успее
искам да създам се- ли вашето поколение
мейство, тук желая да запази и да продълда отгледам и деца- жи българските трата си.
диции?
Ива:
Напълно
Велислава: Не знам
подкрепям сестра дали
нарицателноси. Пътувала съм из- то „звезда” е редно да
вън България, била се използва във фолксъм на доста, и то лора. В този жанр сме
все впечатляващи, хора с мисия - да паместа, но никъде не зим и да популяризирае като у нас! Тук ми е ме българската народмястото! Та нали ка- на песен. Всеки, който
мъкът си тежи имен- се захване с това, трябно на него!?
ва да покаже уважение
- На кого сте бла- към подбора на песгодарни за голяма- ни и на сценични тоата ви популярност? лети. Фолклорът става
Кои са хората, кои- все по-обичан! Доказато безрезервно ви телство е това, че мноподкрепят?
го от нашите почитатеИва: Благодарни ли са малки дечица. Тосме на нашата ба- ва означава, че фолкло-
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рът е и ще пребъде!
- Кои са хората, които ви подкрепят във
вашата мисия?
Ива: Това са онези,
които са до нас и в добро, и в лошо. При мен
не са много, но са ми
достатъчни! Най-ценното е, че ги има!
Велислава: Най-ценното за мен е семей-

ството и нашите приятели!
- Притеснява ли ви
това, че при всеки

М

следващ успех хората
могат да кажат: „О, това го постигнаха благодарение на популярната им баба”?
Велислава: Няма как
да се разминем с подобни подхвърляния, но
трябва ли да им обръщаме внимание?! Не мисля. Ако хората не ни харесваха, какъвто и гръб
да имаме, няма да
се получи. А
те ни
харесват, те
ни се
радват,
усещаме вниманието им,
тяхната безу с л о вна любов, те
танцуват на нашите песни, пеят ги, плачат на изпълненията ни... Това е показател, че творчество-

ариана Павлова е дамата с най-нисък глас
на планетата. Тя е втората българска народна певица с рекорд в Книгата на Гинес,
след като през есента на миналата година пловдивчанката
Смиляна Захариева би рекорда
по гласовитост с народната песен „Излел е Дельо хайдутин“.
Мариана Павлова е от Смолян, но живее в Лондон. Още в
първото си
изявление
за пресата
каза, че се
гордее че
е българка
и че винаги
се представя като българка и родопчанка.
Тя е дъщеря на обичаната родопска народна певица Христина Лютова.
През годините е пяла в много
музикални формации: работила
е с Надка Караджова в квартет
„Славей“, в ансамбъл „Родопа“ в
Смолян, в „Космическите гласове“, „Драгостин Фолк Национал“,

Втори „Гинес”
за наша певица
„Големите български гласове“, в
Каба трио „Родопея“ и др.
„Била съм с нисък глас през
целия си живот. Гласът с годините зрее и става по-хубав - по-

мек. С работата и с техниката може да се постигнат по-хубави и
по-големи височини, както и похубави и по-ниски тонове“, каза
певицата.

Композиторът Стефан Драгостинов е автор на композиции,
специално съобразени с контраалта на Мариана, някои от които
е написал още преди 20 години.
Кандидатурата на певицата за „Гинес“ е първата в
историята на Книгата на рекордите за най-нисък женски глас на планетата. Всъщност призът се забавя почти
година, след като през февруари 2018 не й признават
рекорда поради липса на
свидетели, които да удостоверят, че не е взимала стимуланти за ниския си глас.
Но, както се казва, по-добре късно, отколкото никога - името Мариана Павлова
вече е записано в Книгата
на рекордите като най-ниския женски глас на планетата. По време на записа Мариана трябвало да започне
от произволен тон и без въздух, на полутонове, да стигне до
тона, за който кандидатства - си
симол на контра октава. Честито
на българката и гордата родопчанка Мариана Павлова!

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Любими сериали

Бабата - детегледачка
Гюлер Йоктен (Мукадес)
на всяка цена? от „Сълзи от рая“

Бабата се свързва с топлина,
уют, доброта... На нея може да се
каже онова, което е трудно да се
сподели с родителите. Баба и дядо винаги ще прегърнат, ще нахранят и ще заведат внучето си на
море. Ролята на баба е голяма и
важна, но все пак тя не е доброволна. Много често бабите просто не са готови да я „изиграят”.
У нас традицията повелява, когато се роди внучето, баба му да
захвърли всичко останало и да
му се посвети, отменяйки майката, защото „няма нищо по-важно
от детето”. Много хора споделят
това мнение, но... не всички. И така трябва да бъде! Защото кои са
днешните баби?
Много често те са жени между 40 и 60 г., все още пълни със
здраве и сили, изглеждащи добре, някои имат собствен бизнес
или отдавна са утвърдени в професията си. Те са учили, раждали, отгледали децата си и в този житейски период искат да отделят повече време и внимание
на себе си. Много от тях все още
работят, някои – дори на няколко места, или току-що са се пенсионирали.

КРАСИВИ НА
ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Ако тази жена има други планове за своето бъдеще, може ли да
откаже на децата си да помага в
отглеждането на внучето? И ако
откаже, трябва ли да се чувства
виновна, защото нейните връст-

нички са залепени за бебешките
колички, а тя не?
Отглеждането на внуците от
техните баби не бива да се приема за даденост. Фразата: „Ами
за какво са бабите, ако не, за да
помагат?!” не само е неприятна,
но и в много случаи вече не важи. По-вярна е друга максима:
”Който има деца, да си ги гледа!” - който иска деца, би трябвало предварително да си е дал

сметка дали може да се справи
с отглеждането им със собствени сили.
Но има и друг казус. Ако бабите и дядовците откажат да помагат, младите родители може
да се почувстват предадени и тогава е
възможно да
се появят конфликти не само между поколенията, а
и в самите семейства. Трябва да има някакъв справедлив баланс
в отношенията между поколенията. Ако жената иска да гледа своето внуче, защото за нея няма нищо поважно на света от него, тогава
всички въпросителни отпадат.
Когато обаче бабата има и други планове за себе си, би могло
да постигне ясно споразумение
още преди раждането на внучето: „Ще го гледам всяка събота
през седмица или от толкова до
толкова часа.”

Подмладяваща
маска за лице

Ябълката е чудесен плод с ексфолиращи
свойства. Лимонът и картофът са естествени избелващи агенти, които носят незабавен резултат. Тази маска помага да намалеят кафеникавите петна по кожата на
лицето.
Продукти: 1 с. л. настъргана на ситно ябълка (или пасирана), 1 с. л. лъжица настърган
картоф и чаена лъжичка пресен лимонов сок.
Приготвяне: Смесете съставките и разбъркайте, докато се получи хомогенна смес. Нанесете върху лицето и областта на шията върху
почистена кожа и оставете да действа 20 минути. Измийте с хладка вода.
За да има траен ефект, прилагайте маската
2 пъти седмично.

Т

ой беше краен
и открит както в
любовите, така и
в омразите си. И голямата му и единствена,
както изглежда, любов
към италианката Лаура носи всички белези на неговия характер
– чувствителен, възторжен, наивен понякога,
но верен и постоянен
в чувствата си.
Запознават се през
1953 г. в Букурещ, на IV
фестивал на младежта
и студентите. За първи
път се виждат на среща
с италианската младежка група. Нейният смях,
сияещото й „портокалово“ лице сред останалите предизвикват у него пронизващо чувство
- като сърдечен удар.
Тя го поканва да танцуват „Ла Палома“, подарява му своята червена кърпа. Като няма
какво да й подари (това са последните дни и
всичко вече е раздал),
той й подарява клю-

Голямата турска актриса Гюлер Йоктен има специално участие в „Сълзи от рая“. Тя играе бабата на
Дженет – Мукадес. Родена е на 14 ноември 1941 г.
в Ъспарта. Израства в актьорско семейство – баща
й Кани Къпчак е прочут турски актьор и режисьор.
След като завършва консерваторията, започва да
се изявява в театъра, а от 1960 г. насам почти няма прекъсвания.
Aĸo ce чyдитe oтĸъдe ви e пoзнaтa тaзи aĸтpиca,
тpябвa дa ви пpипoмним, чe имeннo тя изигpa poлятa нa cпpиxaвaтa cвeĸъpвa Джeвpиe в cepиaлa
„Лиcтoпaд“. Toй бe иcтинcĸи xит в бългapcĸия eфиp
пpeди гoдини.
Нейната страст са телевизионните сериали, които са десетки и все успешни. Актрисата е работохолик и обича
работата си. Носител е на редица
престижни награди и признания
за превъплъщенията си през годините. Никога не
изпитва трудност
да пресъздаде каквато и героиня да
й бъде предложена, обича предизвикателствата. С
големия си опит
и рутина често съветва младите си
колеги и е пример
и важен фактор за
доброто им представяне на снимачната площадка. Омъжена е от
дълги години за
известен турски
театрален и филмов режисьор – Зеки Йоктен, който умира през
2009 г. Двaмaтa нямaт дeцa. Гюлep Йoĸтeн oбaчe нe
cъжaлявa зa избopa cи и пpизнaвa, чe тoвa ce дължи
нa фaĸтa, чe и двaмaтa ca ce oтдaли нa ĸapиepaтa.
Бaбaтa нa Джaнeт oбaчe e ĸaтeгopичнa, чe cвeтът
въpви ĸъм лoшo и ce мoли Бoг дa пoмaгa нa дeцaтa.
Въпреки чe e изĸлючитeлнo пpeдaнa нa пpoфecиятa cи, Гюлep Йoĸтeн e eднa oт мaлĸoтo aĸтpиcи,
ĸoитo ниĸoгa нe ca пpибягвaли дo плacтични oпepaции. Tя нe caмo xapecвa лицeтo cи, a и мнoзинa й
ĸaзвaт, чe изглeждa мнoгo пo-млaдa, oтĸoлĸoтo e
в дeйcтвитeлнocт.

Голямата любов на Радой Ралин
ча за вкъщи. Тя, малко
стресната, но трогната,
го целува – оказва се, че
подаряването на ключ от
къщи означава предложение за женитба.
Да, той иска да се ожени за нея. Това не е блян
на поет вихрогон, той вече знае къде ще живеят,
какво ще учи тя в университета, как заедно ще
влеят своя труд и усилия
в общата борба за осъществяването на всеобщо социално благоденствие… Към Болоня тече
поток от горещи уверения, че щастието е реално. Освен писма за „другарката Лаура Симончини“ тръгват колети с книги, грамофонни плочи,
цигари, сувенири. Радой
започва да учи италиански, за да пише сам писмата си, без да досажда
на приятели преводачи.
Връзката става известна
на всички, защото поет-

ът непрекъснато говори за нея. Телефонистките в централната поща
свикват да го виждат всяка седмица как кръстосва неспокоен залата, чакащ с часове да го свържат с Италия.
Тя започва да се чувства леко притеснена:
дали пък е най-подходящата за този талант-

лив и напорист българин? Нееднократно говори в писмата
си, че се срамува, дето много неща не знае.
И затова чете, учи, самообразова се. Главна
тема в техните разговори е… партийната
работа. Лаура активно работи като активистка за комунистическата партия, всичкото й свободно време отива в събрания,
беседи, писане на статии, речи. Той й праща
трудовете на Маркс,
Сталин и Димитров, а тя
- книга за осъдените на
смърт в италианската съпротива.
След дълго боледуване умира бащата на Лаура и тя е принудена да
признае на Радой, че „галената с толкова любов
мечта няма да може да се
осъществи“, тя не може
да остави майка си. Но го

да й позволи да запазят поне приятелството си. Радой се жени за
призовава: „Ела, Радой, Грозданка и след време
ела в Италия!“ Той обаче се развеждат, Лаура се
вече е заявил, че повече жени за Марио и след
не ще да живее в капита- време се развеждат.
листическа страна.
Тя прави политичеПрез август 1957 г. ска кариера, дори е изте се срещат отново на брана за кмет на Боломладежкия фестивал в ня от левицата.
Москва. Минали са пет
Последните й писма
години, чувствата им са след дълго мълчание са
много по-зрели. От едно от 1980 г. Все още иска
писмо сред връщането да види побелелия мъж,
на Лаура в Италия става на когото някога е пиясно, че повече от всясала: „За мен ти предкога двамата изпитват
силни чувства един към ставляваш идеалът, т. е.
друг. Той бяга след влака човекът, за когото съм
й със сълзи на очи. Тя му мечтала винаги да имам
пише, че неговото лице и за другар, мъжът, коймили думи ще останат в то не ме видя веднага
сърцето й за цял живот. като жена, а като друПисмата стават редки, но гарка…“
Радой Ралин, неливсе така сърдечни. Той
е вече наясно, че меч- шен от проникновение,
таният и от двамата со- така и не пожелава да
циализъм не е за показ- види повече Лаура, моване и препоръчване. мичето, „което и в свояТя затрогващо го моли та старост обичам“.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Ðåöåïòè çà Íèêóëäåí
Ñàëàòà

никулден е денят на рибарите, моряците и банкерите. Празничната трапеза включва ястие от риба.
Обикновено това е шаран, пълнен с
орехи, или рибник. но менюто може
да се разнообрази с други вкуснотии.
ето какво сме подбрали за вас.

дîìàøíè
ïðú÷èöè

Продукти: 500 г филе хек
или друга подобна риба, 1
филия бял хляб, 50 мл прясно мляко, 2 с. л. масло, 1 яйце, 1 ч. л. готова подправка

Ïèðîæêè îò êàðòîôåíî ïþðå
Продукти: 1/2 ч.
ч. нарязана студена риба,
1/2 ч. ч. студено картофено
пюре,
сол, черен пипер и лук
на прах,
1 разбито
яйце, 1/2 настъргана малка

глава лук, брашно, олио за пържене
Приготвяне: Месото на
рибата се накъсва и се
смесва с картофеното
пюре и подправките.
Добавят се разбитото
яйце и лукът. Набрашнете ръцете си и оформете малки топчета.
Поръсете ги с брашно
и ги запържете в загорещената мазнина. Сервират
се топли.

Ðèáà ïî ìàíàñòèðñêè

за риба, 2 с. л. грис, 1 с. л. копър, галета за овалване, сол,
мазнина за пържене
Приготвяне: Хлябът се
накисва в млякото и заедно
с рибата се смилат. Прибавят се маслото, яйцето, подправката за риба, сол, грисът, копърът и се омесват
добре. След това с мокри ръце се оформят пръчици с големина по избор и се овалват в галета. Оставят се 15
минути в хладилник да стегнат. Пържат се до златисто.

Продукти:
500 г рибно филе, 3-4 глави лук,
4 домата от консерва, 3 скилидки чесън, 1 ч. л.
черен пипер, 1/2
сух девесил, 1-2
с. л. лимонов сок,
чили по желание, 50-60 мл олио сол, магданоз
Приготвяне: Загрейте олиото и запържете до златисто
лука. Добавете чесъна, нарязан на ситно, черния пипер,
солта, доматите, настъргани на едро, девесила и 1/2 ч. ч.
вода (125 мл). Оставете да къкри 25-30 минути на умерен
огън под капак.
15 минути преди да добавите рибното филе към доматения сос, го нарежете на подходящи парчета, посолете
го и го залейте с лимоновия сок. Добавете рибното филе
5-10 минути преди да изключите котлона. Оставете яденето поне 5 минути върху него. Сервирайте ястието топло, поръсено със ситно нарязан магданоз.
* Рецептата би била чудесна със скумрия или друга морска риба.

Ïúëíåí øàðàí ñ áåêîí

уíãàðñêà ðèáåíà ÷îðáà
Продукти: 1,5 кг различна риба - шаран, щука, сом
и др., по възможност 2 шепи по-малки сладководни
риби, 1 голяма глава кромид
лук, 3 ч. л. лют червен пипер,
1-2 чушки, 2-3 домата, сол
Приготвяне:
Добре
п о чист е ните
риби
се нарязват
на парчета
с дебелина 5 см
и се посоляват. В около
1,5-2 л вода се сваряват рибените глави, костите, опашките и по възможност една шепа изчистени по-малки риби

Ïàíãàñèóñ ñ ãúáè
è êàøêàâàë

Продукти: 1 кг риба пангасиус, 2-3
домата, 100 г гъби, 150 г кашкавал, сол
и подправки по избор
Приготвяне: Рибата се посолява и
се подправя на вкус. Нарежда се в тавичка с фолио. Отгоре се слагат парченца домат, върху него се нареждат
нарязани на филийки гъби и се запича
във фурната на 200о около 20 минути.
Продукти:
1 шаран
(около 1,5 кг ), 100 г гъби,
100 г бекон, 100 г кашкавал,
1 глава лук, 1 лимон, 1 ч. ч.
бяло вино, сол, 2-3 щипки
магданоз
Приготвяне: Шаранът
се почиства от люспите и
се прави отвор откъм гърба, оттам се вадят вътрешностите (така няма нужда от
зашиване и плънката няма
да *избяга* при печенето).
Измива се и се посолява.
Лукът се нарязва на ситно
и се запържва заедно с гъбите, след 5 минути се доба-

вя беконът и се пържи, докато се зачерви. Маха се от
огъня да поизстине. Когато
плънката е охладена, се добавят настърганият кашкавал и магданозът и се разбърква. Шаранът се пълни,
докато се издуе коремчето. Поставя се в дълбока тавичка, върху него се нарежда лимонът, нарязан на колелца, и се залива с чашата
бяло вино. Пече се около
30-40 минути на 200о, покрит с фолио. Когато е готов, то се маха, за да се позапече.

Продукти: 70 г
паста по избор, 160 г
консерва
риба скумрия в доматен сос, 100
г ролца от
раци, 4-5 с.
л. царевица
от консерва,
3-4 кисели
краставички, 80 г прясна краставица, 1 с. л. зехтин, 1 стрък
пресен копър
Приготвяне: Пастата се сварява и се отцежда. Рибата, ролцата и краставичките се нарязват
на ситно и се прибавят към нея. Добавя се и царевицата, залива се с доматения сос от рибата и
зехтина. Слага се нарязаният на ситно копър и
салатата се подправя. Разбърква се и се оставя
на хладно поне час преди консумация.

Малко преди да се извади, се посипва
с настърган кашкавал и оставя за още
малко във фурната. Рибата трябва да
е добре размразена. По желание може да се сложи върху домата и малко
изпържен лук.

с нарязаната глава лук. Щом
водата заври, слага се червеният пипер.
След като лукът се развари, бульонът се излива през
цедка върху посолените парчета риба, нарязаните на тънки колелца чушки и обелените
и нарязани домати.
Супата
се вари
20 минути на слаб
огън. Не трябва
да се бърка, а само да
се разклаща, за да не се раздроби рибата.
Сервира се гореща с пресен бял хляб.

Øàðàí ñ êèñåëî çåëå
Продукти: около 1 кг
шаран, ½ ч. ч. брашно, 100
мл олио за пържене, 200 г
заквасена сметана, 2 с. л.
олио за зелето, 2 стръка ситно нарязан праз,
1 ситно нарязана сушена червена чушка,
250 г печурки, нарязани на филийки, 1 ч.
ч. орехи, едро нарязани и леко запечени, 1
кг тънко нарязано кисело зеле, сол и пипер
на вкус
Приготвяне: Шаранът се филетира и се
нарязва на парчета. Всяко парче се топва в брашното и се изпържва леко
в сгорещеното олио. Слага се да се отцеди върху
кухненска хартия. Сметаната се разбърква със солта и пипера и всяко парче
се намазва от всички страни с нея.

Олиото се загрява за
зелето и в него се слага
първо празът, разбърква
се 3-4 минути и се добавят

гъбите. Щом отделената
течност се изпари, се прибавят орехите и чушката.
Слага се зелето, разбърква се и се оставя да се задуши под капак 10 минути.
Зелето се сипва в тавичка и отгоре се подрежда рибата. Всичко се запича около20-30 минути
на 180о.
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Сред цветята

Áðîìåëèèòå – åêçîòèêà îò òðîïèêà
Красиви и внушаващи усещане за царствено великолепие,
бромелиите навлизат в нашия бит.
Тези екзотични
растения се
вграждат
успешно в
интериора на съвременния дом,
предлагайки възможности за различни комбинации помежду си или
с други растения. Център на естественото разпространение
на бромелиите е Южна Америка, предимно джунглите в басейна на р. Амазонка, но се
срещат и в саваните.
Безогледното им събиране с комерсиална
цел, както и изсичането на горите са довели до силно намаляване на числеността им.
Родът наброява около 1700 вида, но някои
от тях вече са вписани
в Червената книга на
Международния съюз
за опазване на приро-

дата.
В родината си различните бромелиеви видове растат на
почва-

та,
по пясъците, по дърветата,
скалите и даже на
телеграфните стълбове. Повечето от
тях са епифитни, т.
е. прикрепват се по
дърветата, без да са
паразити. Те растат и
върху богати на хранителни вещества почви.
Много любители на
екзотиката отнасят у дома си саксии с прекрасни бромелии, но немалко от тях изживяват разочарования. За да запазим първична красота на тези чуждоземни
цветя, трябва да познаваме техните тайни.

според
режима,
който изискват бромелиевите растения,
могат да се разделят
на две големи групи.
 Към първата група
принадлежат гостенките от влажния тропик с
много кратък сух период (вриезеи, криптантуси, някои видове нидулариуми). Те нямат ярко изразен период на
покой и през цялата година се нуждаят от висока температура (лято-

то 23-25°С, зимата 18-22
и в никакъв случай пониска от 13°С). За тях е
добре, ако се затоплят
отдолу (под саксията).
През пролетта и лятото
в периода на активен
растеж се поливат обилно и редовно се оросяват. Когато е много го-

рещо, се оросяват по
няколко пъти през деня. През зимата се поливат много внимателно,
винаги при температура не по-ниска от 18°С.
Растенията от тази
група предпочитат светли места, но през лятото е необходимо да се
предпазват от преки
слънчеви лъчи.

Видове бромелии:
Вриезеа спленденс
(Vriesea splendens)

Впечатлява с широките си до 6 см и дълги
30-35 см тъмнозелени
листа с напречни червеникаво-кафяви ивици и петна.
Особено интересно и красиво е класовидното й съцветие с
разположените в една
равнина два реда цветове. С плътно прилепналите едно до друго
прицветни листа то образува вертикално разположена силно удължена елипса с яркочервена багра. У нас тази
вриезеа се отглежда успешно в домашни условия.

Ìóøìóëèòå – åñåííà íàñëàäà
Мушмулите са сред най-полезните есенни плодове, които незаслужено се пренебрегват. а напразно – те се една от
малкото наслади през този сезон, които е добре подобаващо да оценим. а също така и
да ги приберем точно сега – в
края на есента.
Мушмулата представлява
красиво овощно дърво от семейство Розоцветни. На Балканския полуостров тя
е диворастяща. По нашите земи расте
още от времето на траките.
Има данни, че
е култивирана още 1000 г
пр.н.е.
Днес култивираният вид
мушмула се
отглежда заради плодовете. Плантации с мушмули има както
на Балканите,
така и в Калифорния, Япония, Испания, Южна Франция и
Италия.
Незаслужено подценявани,
тези плодове са непретенциозни, вкусни и изключително полезни за редица системи в човешкия организъм. Качествата
им са наистина възхитителни.
Мушмулите се доближават
по състав най-много до този
на ябълките. освен в прясно
състояние, те могат да се приемат под формата на сладка и
конфитюри.

Както всеки друг плод, и в мушмулите се открива богата комбинация от хранителни стойности, витамини и минерали - високи нива витамин А, B, С, както
и минералите желязо, калций,
калий, натрий, фосфор и други.
Полезните си качества мушмулите дължат още на фибрите, скорбялата, пектина
и органичните киселини,
най-вече ябълчена, лимо-

нена и винена.
В 100 г чист продукт се съдържат едва 47 калории. Това количество обаче е достатъчно, за да
подпомогне пречистването на
кръвта и да укрепи кръвоносните съдове. Приемът на мушмули,
освен наслада за небцето е стимулатор на работата на жлъчката, бъбреците и черния дроб.
Мушмулата
успокоява нервите и подобрява храносмилането. Плодът се дава на малките деца,

понеже стимулира растежа.
Недобре узрелите плодове на мушмулата се използват
в народната медицина. Те заедно със семената се прилагат
за лечение на ангина, астма и
бронхит. Добре узрелите пък
влизат в състава на рецепти за
стомашно-чревни заболявания
и бъбречни колики.
съхранение
Мушмулите се берат през
късните есенни месеци, като в началото са твърди, но
след падането на
първите слани стават меки и ароматни.
Те трябва да се
берат внимателно, защото лесно
се набиват и стават
негодни за консумация.
За да запазите
по-дълго плодовете от мушмула,
е препоръчително
да ги съхранявате в хладни и тъмни помещения, където температурата не е по-висока от
10°С, подредени на няколко пласта. Ако подредите плодовете
на един ред, те бързо изсъхват
и губят вкусовите си качества.
За по-дълго съхранение можете да приготвите наситен захарен сироп, като стерилизирате добре узрелите плодове.
необходимо е да бъдат отстранени всички смачкани
плодове, тъй като са податливи на плесенясване и биха
влошили хранително-вкусовите качества на останалите.

Нидулариум
иноценти
(Nidularium
innocenti)

Наименованието
й произхожда от латинската дума за гнездо nidus и е свързано
с формата на листната
розетка, центърът на
която наподобява гнездо. Съцветието се състои от много бели цветчета, всяко от които е
разположено дълбоко в
пазвите на едри, яркочервени по края и кафяви при основната листа. Цъфти от юни до декември. Нидулариумът
е светлолюбив и топлолюбив, изисква температурата през зимата да не спада под 15°С.

Криптантус
(Cryptanthus)

Това е род от красиви безстъблени бромелиеви растения от Бразилия и Гвиана, чиито
листни розетки се отличават с разнообразен рисунък. Съцветията им се развиват в пазвите на листата и са с

дребни бели цветчета.
Някои от представителите на рода се използват като декоративни растения за оформяне на терариуми,
флорариуми или като
епифити за оформяне
на стволове на дървета, както и за украса
на интериора с други
бромелиеви. Отглеждат се при температура 18-20°С на рехава
почва (за епифити) в
малки съдове. Редовното поливане и оросяване, особено през
лятото, са най-важният дял от грижите по
отглеждането им.
Следва

Â îðàíæåðèÿòà òóê
ñååì ðåïè÷êè è ëóê
Време е за подготовка на оранжерията за новата реколта. След като старателно почистите
стъблата заедно с корените, плодовете, остатъците от предишните растения, които сте отглеждали в оранжерията, време е за разораване, дезинфекция, подхранване на почвата.
Подходящ сезон е да започнете да мислите за
засаждане на студоустойчиви култури в оранжерията - репички, лук, спанак, салати, чесън. През
декември можете да засеете и моркови.
реПиЧките могат да се сеят през 15-20 дни.
4 грама семена са достатъчно за 1 кв. м. Поникването става при 15-18 градуса температура в
оранжерията. Ако вашето съоръжение е неотопляемо, може допълнително да завиете засетите лехи с полиетилен, за да достигнете необходимите градуси и влажност. Покажат ли се растенията – махнете покривалото.
За сПанака ще ви трябват 4-6 грама семена на кв. м. Необходима му е висока почвена
влажност. Оформи ли 4-5 листа – намалете поливането. Топли ли са дните – проветрявайте
оранжерията.

арПаДЖика посейте през октомври и ноември. Поливайте и подхранвайте редовно. Паднат
ли градусите под 12, покрийте лехите с вътрешни тунелчета. Плевете редовно. Зеленият чесън
се нуждае от същите грижи, но се сее месец порано. През септември се сеят и салатите. Преместете в оранжерията, пуснат ли 3-4 листа. През
декември вече са готови за събиране.
Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА
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Има ли в България друга интелигенция
Какво още освен опитомената?
Проф. Николай СЛАТИНСКИ:

ни очаква

Човек на моята възраст може да смята, че
всичко е видял и едва ли нещо е в състояние
да го изненада.
И все пак две тенденции ме карат да изпитвам нещо като шок и ме обзема тревога – какво
още може да се случи в България, какво още ни
очаква като общество и държава!?
- Първото е алчността на част от управляващия елит – непомерни материални и финансови желания, присвоителски страсти, хипертрофирана жажда да имат, да притежават, да се
уреждат на ниски цени. Дори понякога правят
това като че плячкосват, обзети сякаш от грабителски нагон.
Не, подобно користно поведение, подобен
корупционен апетит за недвижимо и движимо
имущество, за влогове в банки – това е болестно
състояние, патология. То е описано в литературата като нашествие на потенциални аутсайдери, като агресия на парвенюта, като отсъствие
на ценностна система, като стремеж да се „удари кьоравото“.
Това трябва да бъде пресечено, не може да
се позволява то да зачерква настоящето и да
съсипва бъдещето на страната ни. Можем само
да си представим докъде може да стигнем, ако
продължим да вървим по този гибелен път, когато властови ресурси се използват от късогледи
хора, посягащи и усвояващи буквално като невидели, като живеещи сега и само сега, защото
им е паднало и докато им е паднало – да осребрят, да присвоят, да го вземат, да го прилапат…
- Второто е нивото, на което се обсъждат и
обясняват проблемите, идеите, решенията, поведенията, плановете и намеренията на управлението – на всички нива и във всички дейности в държавата ни. Не може, не трябва, не
бива така да пада равнището, така да се опростява езикът, да се представят нещата като елементарни и с никаква сложност!
Та управлението на държавата, на процесите в нея е много фина настройката върху функционирането на обществото, то е висша дейност, по-сложна и от висшата математика, и от
висшия пилотаж! Управлението на държавата е
визионерство, стратегиране, уникален мениджмънт, базиран на най-съвременни властови технологии. То не може да се опакова в наивност
и гротескност, да се битовизира и чалгизира,
да се изговаря с банални фрази и бабаитлък,
пехливанство и бигбрадърска словесност! Какво да правят учените, университетските преподаватели, ако щете учителите в училищата дори, ако на повърхността на най-съкровените и
сакрални дейности на държавното управление
има пяна от простословие и дефицит на качествено образование!?
30 години от началото на прехода са достатъчно продължителен период, който ни дава право
и ни вменява в дълг да си направим равносметка, да теглим една междинна черта, да се замислим какво става в страната ни и накъде върви
държавата ни.
Все още не е късно да променим хода на деградацията, на уродливостта – във вкусовете,
нравите, поведенията и щенията. Но моите притеснения са, че от един момент нататък може да
стане много късно, фатално късно. А България
не заслужава това да й се случи. Тя за нищо не
ни е виновна, че я докарахме дотук и я направихме такава, каквато е днес и каквато никога
не е била. Дано и никога повече не бъде точно
такава. Че да ни е толкова жал за нея.

Повечето българи
искали промяна – тръбят политолози, социолози, орнитолози, гинеколози и прочие. Така ли? Май имате проблем с очите и с разсъдъка. Управляващите печелят въпреки
някои предвиждания.
Как, е друг въпрос, но
той никога не е бил дискутиран и разнищван.
Нито от опозиция, ако
има такава въобще, нито от експерти.

За общественото
мнение

да не говорим. Такова
просто няма. Няма и не
се правете на изненадани, защото допуснахте от
ваше име да говорят кафяво-черни медии, призвани да подменят истината. Търпите и гледате върха на обувката си.
Хоризонтът не е там, на
друго място е…
Българите пак чакат
промяната да пристигне
на Орлов мост на крилете (раменете) шмайзерите на някой друг. Ако може отвън. А ние ще чакаме там с хляб и сол, както
вече се е случвало. Българската житейска философия се изчерпва с
раболепието като фактор за оцеляване. Предателството, безсъвестността, подлостта и алчността пък са фактори за
кариера и осъществяване на материалните мечти. То други май отдавна
няма…
За да има промяна,
трябва преди това да се
случат няколко задължителни неща.
Гражданите и селяните да проумеят, че всичко ги засяга.

Ако има реална
борба с корупцията

стотици милиони няма
да потъват в двайсетина джоба, а ще намерят
по-добро приложение и
разпределение. За прозрачност говоря. Например при обществените
поръчки. Управляващите все повтарят, че всичко е законно. Само че ние
се съмняваме. Защото няма прозрачност. Не знаем колко струват командировките на чиновници, депутати, министри и
пр. А ги плащаме ние. Защо ги пазят в тайна, щом
всичко е законно? Редно
е да знаем също какви автомобили разкарват държавните баровци и техните семейства нагоренадолу в събота и неделя, по време на отпуски и
по време на празници. Да
кажат броя на шофьорите и охранителите, техните командировъчни - пак
ние ги плащаме. Защо, това е тайна?
Честно е да знаем тех-

ническите параметри, на
чиято база се формират
цените за строителство
на пътища и магистрали,
околовръстни тангенти,
междуселски пътища,
градски улици, ремонти
на ремонтите и пр. Много е съмнително 6,8 км от
столичния кв. „Младост“
до разклона за АМ „Тракия“ ремонтът да струва
144,6 млн. лева. Няма такава цена нито в Германия, САЩ, Франция, Норвегия, Швеция… Има само в Русия, но дори там
това е наречено корупция и грабеж.
Примерите са много.

Грабенето
е страхотно

Лошото разпределение на бюджета е факт –
доказва го дори постоянният недостиг на средства за здравеопазване

видните неправди, значи националното пропадане е факт. Единственото поддържащо средство
са помощите, изпращани
от двата милиона и нещо
българи в чужбина. Над
два милиона „бежанци“
на няма и седем милиона население е огромен
процент. Толкова хора не
сме губили във всичките
войни!
И ако от Сирия хората
бягат от ужасите на войната, кланетата и разрухата, тук бягат от несправедливостта, корупцията, подмяната на демокрацията и изкривената до циничност пазарна
икономика. Това устройва ли ви?
И стигаме до екзистенциалната питанка: защо,
аджеба, народ, който уж
има традиции, с които се
гордее, не успява да проумее очевидното? Отговорът е, както човешката история показва: да

Уважаеми читатели
на в. „Пенсионери – за вашето
здраве”, не са много изданията в
многострадалната родина, имащи
смелостта да служат на истината.
Този вестник го прави вече 29 години.
Подкрепете го с абонамент за 2020 г.
въпреки отделените милиарди. Издържаме над
460 болници, над 50 вуза. Естествено е болните и кандидатите за висше да не стигат и няма
как това да не доведе до
абсурди във финансирането. Събудете се бе, хора. Грабят ни пред очите ни и ни убеждават да
сме благодарни, че все
пак няма война. Че не са
ни залели потоци от бежанци. Че Турция още не
ни е нападнала като Кипър или Сирия. Вярвате
ли на тези глупости?
Истинската реална
опасност е корупцията.
Както и лошо работещата съдебна система, попаднала в прегръдката
на прокуратурата като
зайче в хватката на анаконда… Сега ви е все едно дали Гешев ще смени
Цацаров или някой друг.
Почакайте да почукат
призовкарите на вратата ви. Ще е много късно,
повярвайте.
Конституцията я има
само на хартия.

Шуробаджанашко
и партийно
кадруване

е парализирало цели институции и ги е превърнало в инструмент за
частни, нерядко мафиотски интереси. Фактът,
че политиците не успяват
да ни убедят в обратното,
е достатъчен. Щом населението е вдигнало безпомощно ръце, щом няма и помен от обществена енергия и гражданска
съпротива срещу оче-

се случи национално събуждане, трябва да има
хора, които да го обяснят
достъпно и аргументирано. Както го е правил отец
Матей Миткалото например. Или Левски. От град
на град, от село на село,
от врата на врата, от човек на човек.

Възраждане

С ясно съзнание за цената, която ще платят тези, които се захванат с
това дело. Ще бъдат оплювани, обругавани, обвинявани в какво ли не,
съдени, преследвани, лишавани от права и работа. Семействата и близките им ще страдат. Не се заблуждавайте.
Става дума за не повече от 3-4 процента от населението. За интелигенцията най-вече иде реч.
Тя е локомотивът, изтеглил човечеството до полетите в Космоса и света на компютрите. Така
е било и тук. Със скърцане, съмнения, предателства, неблагодарност и
присмех, но се е случвало. Шепа апостоли са ни
показвали пътя и посоката, които днес сме забравили и изоставили.
И тук се сблъскваме с
проблема

опитомената
интелигенция

Предалата/продалата
се интелигенция. Обезсилената и демотивираната интелигенция. Къде
са прехвалените, накичени с награди, титли и лаври творци? Защо скъсаха
връзката с Добри Чинту-

лов, Христо Ботев, Петко
Р. Славейков, Гео Милев
и Христо Смирненски?
Ами скъсаха я, защото са
заети да си скъсват задниците да попадат в директорски бордове, масонски ложи и държавни хранилки. Освен мастилото, и кръвта им пресъхна. И потриват ръчички, че вече няма луди глави като Хайтов…

Без духовни
водачи

всяка нация е просто
объркано дете в непроходима гора. Когато няма искра и пламък в сърцата, там се настанява
примирението към обстоятелствата. Какво от
това, че са налагани от
хора, които ни презират
и мразят. За тях сме маса от несретници и аутсайдери. Този модел роди политически и икономически чудовища. Даде
им лостове и влияние
да моделират държавата, да осакатяват мечтите на милиони, да вкарат
мисленето в матрицата
на страха и лакейството. Ще оцелееш, ако целуваш ръка, ще успееш,
ако слугуваш. Духовното
обезличаване може да се
сравни единствено с периода след нахлуването
на османските пълчища
в земите ни, и то не с голяма сигурност.
Догаряме като свещ
в ограбена селска черква… И вяра не ни остана. Спасението е да започнем отначало. Първата стъпка е да поговорим със себе си и с хората край нас. И да почнем да казваме истината. Да търпим дъното, където ни слагат всякакви
класации, е национално
унижение. Да бягаме от
страната си, вместо да я
защитаваме от хайдуците, е трижди по-голямо
национално унижение!
Никакви чиновници от
Брюксел и Вашингтон няма да ни поднесат промяната. Те гледат своя интерес, така както го гледа и
Москва.
Ще е трудно, ще трябва
да минем през катарзис,
ако щете и през съпротива с целия арсенал, който съдържа това понятие.
Длъжни сме заради децата си и заради себе си.
Политическите сирени, които ни омайват с
лъжливите си песни, ни
водят към гибел. Животът се дава един път, дявол да го вземе. Защо да
минава под диктата на
свинечовеците, които
смятат, че кочина с молове и чалготеки е подходящо място за родина
на българите. Поредните
избори показаха поредния отказ да променим
нещо. Защо?
Огнян СТЕФАНОВ

27.XI. - 3.XII.2019 г.

13:00
14:00
15:00
15:50
16:35
17:00

СЪБОТА, 30 ноември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Спилитим и Рашо
7:10 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен

ПОНЕДЕЛНИК, 2 декември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Аферата “Стоун”
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език

ВТОРНИК, 3 декември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Дойде есента на 1946г.
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

СЪБОТА, 30 ноември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Огън и плам
7:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
8:00 Топчовците
8:10 Венецът на Свети Йоан
9:50 Време за губене
10:20 Европейски маршрути
10:30 В близък план
11:00 Когато сърповете почиват
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 На концерт с БНТ 2
15:30 Гневно пътуване/90 години от рождението на
оператора Борис Янакиев/
17:00 Музика в кутия
17:30 В кадър
18:00 Рецепта за култура
19:00 Музикални следи
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 До Европа и напред
21:00 Концерт на Калин Вельов
& Tumbaitu
22:00 Турнирът
23:20 По света и у нас
23:35 Днес и утре
0:05 Добър ден с БНТ 2
1:05 Испански скици
2:05 По света и у нас
2:20 Д-р Г. М. Димитров - вечният опозиционер
3:40 В кадър
4:10 Турнирът
5:30 Когато сърповете почиват

НЕДЕЛЯ, 1 декември
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:30 Топчовците
7:40 Патилата на Спас и Нели
8:45 Олтарите на България
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика
12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Концерт, посветен на
Петко Стайнов и Роберт
Шуман
15:00 Репетиция
15:30 Балкански покер
16:00 Военен кореспондент
/70 години от рождението на сценариста Влади
Киров/
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Иновативно
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 ММФ „Варненско лято
2019”
21:30 Последната любов на
господин Морган
23:30 По света и у нас
23:45 Клуб „История.bg“
0:45 Добър ден с БНТ 2
1:45 Дързостта да бъдеш
пръв /Иван Хаджиберов/
2:15 По света и у нас
2:30 Джинс
3:00 Арт стрийм
3:30 Последната любов на
господин Морган
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 2 декември
6:00 Балкански покер
6:30 Арт стрийм
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:50 60 стъпки към върха
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Иновативно
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:40 Културни адреси: София,
Европа
11:00 Знание.БГ
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Смъртоносна пудра
19:50 Лека нощ деца
20:00 Завръщане в Брайдсхед
20:45 Културни адреси: София,
Европа
21:15 10 000 крачки
21:30 В близък план
22:00 Брат за брата 3
22:45 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:25 Иновативно
2:55 Култура.БГ
3:55 Отдел “Фалшива самоличност”

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

НЕДЕЛЯ, 1 декември
Откакто свят светува
Домът на вярата
Малки истории
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Младите иноватори
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Кастинг
12:55 Забравете този случай
14:30 География на фолклора
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 На опера с БНТ 2
21:00 Ленти и документи: „Тодор Динов. Светът не е
за двама”
21:45 Ново 10 + 2
22:35 Матриархат
0:15 По света и у нас
0:30 Арена Спорт
1:30 Акага и Funky Miracle със
специалното участие на
Ицо Хазарта
3:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:00 Репетиция
4:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
5:30 Време за губене

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

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

29.XI.  -   5 .XII.2019  г .

БНТ 2
ПЕТЪК, 29 ноември
На фокус: Регионът
Пътешествия
Топчовците
Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:45 Олтарите на България
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Иде нашенската музика
10:15 Европейски маршрути
10:30 Знание.БГ
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Линия Култура
14:45 Д-р Г. М. Димитров - вечният опозиционер
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 Отворени досиета: Катрин Макаров
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Япония днес
18:50 Клуб „История.bg“
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 3
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 Откакто свят светува
1:10 Новото познание
1:40 Клуб „История.bg“
2:40 Световно наследство
3:00 Култура.БГ
4:00 Пътувай с БНТ 2
6:00
6:30
7:00
7:10

БНТ 4
ПЕТЪК, 29 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан
Благоев
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 До Европа и напред
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът: Есенни
пасажи в Несебър
23:00 По света и у нас
23:30 Клуб „История.bg“
0:30 Още от деня
1:10 На концерт с БНТ 2
1:40 Знаете ли...
2:00 Отблизо с Мира
3:00 Панорама с Бойко Василев
4:00 Вечната музика
4:30 Култура.БГ
5:30 Натисни F1
5:45 Малки истории

21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Анна
1:55 Култура.БГ
2:55 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Василев

СЪБОТА, 30 ноември
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Мирен страж 2019
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 Клуб „История.bg“
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Онова нещо
14:30 Репетиция
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
20:45 Бартер
22:25 Равносметките на прехода: Емигрантски дневници
23:20 Домът на вярата
23:50 По света и у нас
0:10 Рецепта за култура
1:00 Димитър Шишманов: За
размишление
2:00 Бизнес.БГ
2:30 Младите иноватори
3:00 Извън играта
3:30 Арт стрийм
4:00 Библиотеката
5:00 Време за губене
5:30 Туризъм.бг

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

17:30
18:30
19:00
20:00
20:20
20:30
21:00
22:25
22:40
0:50
1:40
3:15
3:40
4:40
5:40

Библиотеката
Първите в естрадата
Господин Селфридж 3
Господин Селфридж 4
Как стигнахме дотук
Отворени досиета 3: Никодим Янушев. Бягство
от комунизма
Арена Спорт
Спорт ТОТО
Стани богат
По света и у нас
Спортни новини
България от край до
край 9
Любимец 13
По света и у нас
Момиче за милиони
Студио „Х”: Ченгета 2
Голямата кражба на Парсънс
Как стигнахме дотук
Съкровище в двореца
Отблизо с Мира
Телепазарен прозорец

13

тв програми

Български

Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Язовецът /80 години от
рождението на актьора
Антон Горчев/
16:05 Поучителната история за
живота на братя Прошек
/70 години от рождението на сценариста и
писател Влади Киров/
17:00 Вечната музика
17:30 Умно село
18:30 Студио УЕФА 2020
19:00 Церемония по теглене
на жребия за УЕФА ЕВРО
2020
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 4
22:05 По света и у нас
22:20 Студио „Х”: Ченгета 2
23:15 Голямата кражба на Парсънс
0:45 Тайните на войната
1:40 Анна
3:20 Беър Грилс - екстремно
оцеляване, заснето с
камера
3:45 Законът на Дойл 5
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 1 декември
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:55 Пътеки
7:40 Телепазарен прозорец
7:55 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

ПЕТЪК, 29 ноември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Тайните на войната
13:30 Каре
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
15:15 Обзор Лига Европа
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

48

Най-гледаните

16:30
17:05
18:00
18:20
19:00
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
4:15
5:00
5:40

Бързо, лесно, вкусно
Стани богат
По света и у нас
Още от деня
Съкровище в двореца
По света и у нас
Спортни новини
История.bg
БНТ на 60
По света и у нас
Законът на Дойл 5
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Малки истории
Законът на Дойл 5
Още от деня
Телепазарен прозорец

21:00
22:00
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:20
3:50
4:15
5:00
5:40

Референдум
БНТ на 60
По света и у нас
Законът на Дойл 5
Култура.БГ
100% будни
Съкровище в двореца
Туризъм.бг
Днес и утре
Законът на Дойл 5
Още от деня
Телепазарен прозорец

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

100% будни
Съкровище в двореца
Библиотеката
Законът на Дойл 5
Още от деня
Телепазарен прозорец

СРЯДА, 4 декември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 До България и назад
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ

ЧЕТВЪРТЪК, 5 декември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 България от край до
край 9
13:30 Епиграмите на Темида
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Момиче от предградията
22:40 Национални съкровища
на Чехия: Терезин
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 5
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Вечната музика

СРЯДА, 4 декември
На фокус: Регионът
Иновативно
Топчовците
Български уроци – аз уча
български
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 До Европа и напред
9:45 Завръщане в Брайдсхед
10:35 Културни адреси: София,
Европа
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Когато сърповете почиват
14:00 Линия Култура
14:45 Летящият кон
15:00 Супер камери
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Концерт на Томас Ганш /
Австрия/
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки
21:30 Репетиция
22:00 Брат за брата 3
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:30 До Европа и напред
3:00 Култура.БГ
4:00 Япония днес

ЧЕТВЪРТЪК, 5 декември
6:00 На фокус: Регионът
6:30 Време за губене
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
7:50 Златни ръце
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм
9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ
11:30 Репетиция
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Линия Култура
14:45 Състезателката
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Рецепта за култура
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
21:15 10 000 крачки
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 3
22:45 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност”
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:30 Вечната музика
3:00 Култура.БГ
4:00 Супер камери
4:25 Отдел “Фалшива самоличност”

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

ЧЕТВЪРТЪК, 5 декември
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 България от край до
край 9
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Линия Култура
17:05 Антарктически профили
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Туризъм.бг
22:00 България от край до
край 9
22:30 Репетиция
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Антарктически профили
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ
5:45 Малки истории

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

2
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Петък, 29 ноември
06.00 „Трансформърс” - анимация, сериал, еп.3
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов”, еп.3
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.21
16.00 „Всичко може да се случи“, с.3 еп.13
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.23
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.33
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.14
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.2 еп.19
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.15
01.30 „Къща от карти“, с.6 еп.2
02.30 „Преди обед”
04.40 „Втори шанс”, еп.6
05.30 „НепознатиТЕ“
bTV синема
Петък, 29 ноември
06.00 „Седем часа разлика”
еп.4, 5
08.15 „Изповедта на един
съпруг” - драма (Канада,
2015), режисьор Мишел
Моуър, в ролите: Джей
Ар Борн, Али Гонино,
Тара Спенсър-Неърн,
Тори Барбън и др.
10.15 „Седем часа разлика” сериал, еп.6, 7
12.15 Телепазар
12.30 „Търсачът”
14.45 „Зад решетките”
16.30 „Фийби в страната на
чудесата”
18.45 „Ченгето от Белвил”
20.50 „Като на кино”
21.00 „След утрешния ден”
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2004), режисьор Роланд
Емерих, в ролите: Денис
Куейд, Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила
Уорд, Иън Холм, Кенет
Уелш и др.
23.30 „Светецът” - екшън,
приключенски, романтичен (САЩ, 1997),
режисьор Филип Нойс, в
ролите: Вал Килмър, Елизабет Шу, Раде Шербеджия, Валерий Николаев,
Емили Мортимър и др.
02.00 „Земята на мъртвите”
- фантастика, хорър,
трилър (САЩ, Франция,
Канада, 2005), режисьор
Джордж Ромеро, в ролите: Джон Легуизамо,
Азия Ардженто, Саймън
Бейкър, Робърт Джой,
Юджийн Кларк, Денис
Хопър и др. [16+]
03.45 „Синята бездна” - фантастика, екшън, хорър (САЩ,
Мексико, 1999)
бтв комеди
Петък, 29 ноември
06.00 „Страхотни новини” с.2
еп.10, 11
07.00 „Столичани в повече” сериал
08.00 „Модерно семейство” сериал
09.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп. 15, 16
10.00 „Снежната кралица 2”
12.00 „Без пукната пара”
13.00 „Фитнес”
14.00 „Модерно семейство”
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” еп.114
17.00 „Домашен арест” с.4
еп.7, 8
18.00 „Без пукната пара” с.6
еп.6, 7
19.00 „Столичани в повече”
с.11 еп.13
20.00 „Новите съседи” с.5-7
еп.11
21.30 „На гости на третата планета” „
22.00 „Модерно семейство”
с.8 еп.14, 15
23.00 Премиера: „Фитнес”
еп.7
23.30 „Фитнес” еп.8
00.00 „Джони Инглиш” - комедия, екшън, приключенски (Великобритания,
2003), режисьор Питър
Хауит, в ролите: Роуън
Аткинсън, Бен Милър,
Натали Имбрулия, Джон
Малкович, Грег Уайз,
Таша дю Васконселос и
др.
02.00 „Страхотни новини”
03.00 „Без пукната пара”

Най-гледаните
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Събота, 30 ноември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
анимация, еп.7, 8
07.00 „Домашен арест”, с.3
еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T” - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „НепознатиТЕ“ на Георги
Тошев
13.00 „Спри или мама ще стреля”
15.00 „The Voice“ - музикално
шоу, международни издания /най-доброто/
16.00 „Мармалад“ - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план”
с водещ Мартин Карбовски
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.00 „Мордекай”
00.10 „Утеха” - криминален,
психотрилър (САЩ,
2015), режисьор Афонсо
Поярт, в ролите: Антъни
Хопкинс, Джефри Дийн
Морган, Аби Корниш,
Колин Фарел, Зандър
Бъркли, Шарън Лорънс,
Рей Хернандес и др. [16+]
02.10 „Домашен арест”
02.30 „Карбовски: Втори план”
03.30 „Мармалад”
05.10 „Cool...T“

Неделя, 1 декември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
анимация, еп.9, 10
07.00 „Домашен арест”, с.3
еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Ловци на храна” еп.10
13.00 „Пръстен до пролетта”
15.00 „Историята на един делфин 2” - семеен, драма
(САЩ, 2014), режисьор
Чарлз Мартин Смит, в ролите: Морган Фрийман,
Ашли Джъд, Крис Кристоферсън, Джулиана
Харкави и др.
17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
еп.11
22.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
23.30 „Код „Меркурий”“ - екшън, трилър (САЩ, 1998),
режисьор Харолд Бекър,
в ролите: Брус Уилис,
Ким Дикънс, Алек Болдуин, Мико Хюз и др.
01.30 „Пурпурният връх” фентъзи, хорър (САЩ,
2015), режисьор Гийермо
дел Торо, в ролите: Миа
Вашиковска, Джесика
Частейн, Чарли Хънам

Понеделник, 2 декември
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.4
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.67
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.22
16.00 „Всичко може да се случи“ - сериал, с.3 еп.14
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.24
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.34
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.20
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.16
01.30 „Къща от карти“ - сериал,
с.6 еп.3
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал,
еп.7

Вторник, 3 декември
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.5
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс”
- сериал, с.2 еп.68 (последен)
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.23
16.00 „Всичко може да се случи“ - сериал, с.3 еп.15
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.25
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.35
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.21
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.17
01.30 „Къща от карти“ - сериал,
с.6 еп.4

02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал,
еп.8
05.30 „Лице в лице” /п./
Сряда, 4 декември
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.6
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Комиците и приятели“
13.30 Премиера: „Ягодова любов” - сериал, еп.1
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.24
16.00 „Всичко може да се
случи“ - сериал, с.3 еп.16
(последен)
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.26
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги” сериал, еп.36
21.00 „Фермата: Нов свят“ с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.2 еп.22
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.18
01.30 „Къща от карти“ - сериал,
с.6 еп.5
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал,
еп.9

Четвъртък, 5 декември
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, еп.7
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
13.30 Премиера: „Ягодова любов” - сериал, еп.2
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.7 еп.25
16.00 „Спасители в планината“
- сериал, еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“ - сериал, еп.27
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” сериал, еп.37
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.15
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка” - сериал,
с.3 еп.1
00.30 „Стрелата” - сериал, с.5
еп.19
01.30 „Къща от карти“ - сериал,
с.6 еп.6
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс” - сериал,
еп.10
05.30 „Лице в лице” /п./

Събота, 30 ноември
06.00 „Зад решетките”
07.45 „Мелодия за една нощ”
09.45 „Игри на съзнанието”
11.45 „От руса по-руса”
13.45 „Светецът”
16.15 „След утрешния ден”
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2004), режисьор Роланд
Емерих, в ролите: Денис
Куейд, Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила
Уорд, Иън Холм, Кенет
Уелш и др.
18.45 „Запознай се с нашите”
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор Джей Роуч, в
ролите: Бен Стилър, Робърт Де Ниро, Тери Поло,
Оуен Уилсън, Блайд
Данър, Джеймс Ребхорн
и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Маями Вайс” - екшън,
криминален (САЩ, 2006),
режисьор Майкъл Ман,
в ролите: Джейми Фокс,
Колин Фарел, Гонг Ли,
Джон Ортиз, Джъстин
Дероу, Кирън Хайндс,
Наоми Харис и др.
23.30 Cinema X: „Тайнството”
- хорър, трилър (САЩ,
2013), режисьор Тай Уест,
в ролите: Джо Суонбърг,
Ей Джей Боуън, Кентъкър Одли, Ейми Саймец
и др. [16+]
01.30 „Нос Страх” - хорър,
драма (САЩ, 1991), режисьор Мартин Скорсезе, в
ролите: Ник Нолти, Джесика Ланг, Джулиет Луис,
Робърт Мичъм, Грегъри
Пек, Робърт Де Ниро и
др. [16+]
04.00 „Мелодия за една нощ” драма (Канада, 2007)

Неделя, 1 декември
06.00 „Омъжи се за мен, пич”
07.45 „Фийби в страната на
чудесата”
10.00 „Кунг-фу панда”
12.00 „Ченгето от Белвил”
14.15 „Маями Вайс”
16.45 „Кралят на скорпионите:
Книгата на душите” фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2018), режисьор Дон Майкъл Пол,
в ролите: Зак Макгауън,
Нейтън Джоунс, Мейлин
Нг, Питър Менса и др.
18.45 „Запознай ме с вашите”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор
Джей Роуч, в ролите:
Бен Стилър, Робърт Де
Ниро, Блайд Данър, Оуен
Уилсън, Тери Поло, Барбра Стрейсънд, Дъстин
Хофман и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Уолстрийт: Парите
никога не спят” - драма
(САЩ, 2010), режисьор
Оливър Стоун, в ролите:
Шая ЛаБаф, Майкъл
Дъглас, Кери Мълиган,
Сюзан Сарандън, Франк
Лангела, Джош Бролин,
Чарли Шийн, Мартин
Шийн, Натали Моралес и
др.
23.30 „Панаир на суетата”
- драма, романтичен
(САЩ, Великобритания,
2004), режисьор Мира
Неър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Ромола Гарай, Джеймс Пюърфой,
Гейбриъл Бърн, Джонатан Рис Майърс, Рис
Ифънс, Джим Бродбент,
Боб Хоскинс и др.
02.15 „Омъжи се за мен, пич”
/п./ - комедия (Франция,
2017)

Понеделник, 2 декември
06.00 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.6, 7
08.00 “Игри на съзнанието”
10.00 “Седем часа разлика”
еп.8, 9
12.00 Телепазар
12.15 “Усмивчица”
14.00 “Слепота”
16.15 “Омъжи се за мен, пич”
18.15 “Панаир на суетата”
- драма, романтичен
(САЩ, Великобритания,
2004), режисьор Мира
Неър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Ромола Гарай, Джеймс Пюърфой,
Гейбриъл Бърн, Джонатан Рис Майърс, Рис
Ифънс, Джим Бродбент,
Боб Хоскинс и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “24 часа живот” - фантастика, екшън,
трилър (ЮАР, Китай,
САЩ, 2017), режисьор
Брайън Смърз, в ролите:
Итън Хоук, Чин Шю, Пол
Андерсън, Рутгер Хауер,
Тайрон Киоу, Натали
Болт, Лиъм Кънингам и
др. [14+]
23.00 “Суфражетка” - исторически, драма, биографичен
(Великобритания, Франция, 2015), режисьор
Сара Гаврон, в ролите:
Кери Мълиган, Ан-Мари
Дъф, Хелена Бонъм Картър, Бен Уишоу, Самюъл
Уест, Брендън Глийсън,
Мерил Стрийп и др.
01.15 “Седем часа разлика” /п./
еп.8, 9
03.15 “Бютифул” - драма (Мексико, Испания, 2010),
режисьор Алехандро
Гонсалес Иняриту, в
ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес

Вторник, 3 декември
06.00 “Седем часа разлика” /п./
еп.8, 9
08.00 “От руса по-руса”
10.15 “Седем часа разлика”
еп.10, 11
12.15 Телепазар
12.30 “Мелодия за една нощ”
14.15 “Шест метра дълбочина”
16.15 “Хорът на момчетата”
- драма (САЩ, 2014), режисьор Франсоа Жирар,
в ролите: Гарет Уеринг,
Дъстин Хофман, Кати
Бейтс, Дебра Уингър,
Кевин Макхейл и др.
18.15 Телепазар
18.30 “Маями Вайс” - екшън,
криминален (САЩ, 2006),
режисьор Майкъл Ман,
в ролите: Джейми Фокс,
Колин Фарел, Гонг Ли,
Джон Ортиз, Джъстин
Дероу, Кирън Хайндс,
Наоми Харис и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: “Госпожица
Америка” - комедия
(САЩ, 2015), режисьор
Ноа Баумбак, в ролите:
Грета Гъруиг, Лола Кърк,
Шейна Даудсуел, Катрин
Ърби, Матю Шиър и др.
22.45 “Контакт” - фантастика,
драма, мистъри (САЩ,
1997), режисьор Робърт
Земекис, в ролите:
Джоди Фостър, Матю
Макконъхи, Том Скерит,
Джефри Блейк, Уилям
Фиктнър, Джена Малоун,
Дейвид Морс, Анджела
Басет, Джейк Бюси и др.
01.45 “Седем часа разлика” /п./
еп.10, 11
03.45 “Слепота” - драма, романтичен (САЩ, 2017),
режисьор Майкъл
Мейлър, в ролите: Алек
Болдуин, Деми Мур

Сряда, 4 декември
06.00 “Седем часа разлика” /п./
еп.10
07.00 “Контакт”
10.15 “Седем часа разлика”
еп.12, 13
12.15 Телепазар
12.30 “Бродуейска терапия”
14.30 “Пожелай си нещо!”
16.30 “Мелодия за една нощ”
18.30 “След утрешния ден”
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2004), режисьор Роланд
Емерих, в ролите: Денис
Куейд, Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила
Уорд, Иън Холм, Кенет
Уелш и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Шпионски свалки”
- екшън, комедия, романтичен (САЩ, 2012),
режисьор Макджи, в
ролите: Рийз Уидърспун,
Крис Пайн, Том Харди,
Тил Швайгер, Абигейл
Спенсър, Челси Хандлър,
Анджела Басет, Лора
Вандервоорт и др.
23.00 “Непростимо” - екшън,
криминален, трилър
(Япония, 2013), режисьор
Санг-ил Лий, в ролите:
Кен Уатанабе, Шиоли
Куцуна, Юя Ягира, Юн
Кунимура, Юкиюоши
Одзава и др. [16+]
01.30 “Седем часа разлика” /п./
еп.12
02.30 “Контакт” - фантастика,
драма, мистъри (САЩ,
1997), режисьор Робърт
Земекис, в ролите:
Джоди Фостър, Матю
Макконъхи, Том Скерит,
Джефри Блейк, Уилям
Фиктнър, Джена Малоун,
Дейвид Морс, Анджела
Басет, Джейк Бюси и др.

Четвъртък, 5 декември
06.00 “Седем часа разлика” /п./
еп.12, 13
08.00 “Усмивчица”
10.00 “Седем часа разлика”
еп.14, 15
12.00 Телепазар
12.15 “Шпионски свалки”
14.15 “Малки бъркотии”
16.45 “Суфражетка” - исторически, драма, биографичен
(Великобритания, Франция, 2015), режисьор
Сара Гаврон, в ролите:
Кери Мълиган, Ан-Мари
Дъф, Хелена Бонъм Картър, Бен Уишоу, Самюъл
Уест, Брендън Глийсън,
Мерил Стрийп и др.
19.00 Телепазар
19.15 “Кунг-фу панда 2” - анимация, екшън, приключенски (САЩ, 2011),
режисьор Дженифър Ю
Нелсън
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Шефове гадняри 2” - комедия (САЩ, 2014), режисьор Шон Андерс, в ролите: Джейсън Бейтман,
Джейсън Съдекис, Чарли
Дей, Дженифър Анистън,
Кевин Спейси, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кристоф Валц и др.
23.15 “24 часа живот” - фантастика, екшън, трилър
(ЮАР, Китай, САЩ, 2017),
режисьор Брайън Смърз,
в ролите: Итън Хоук,
Чин Шю, Пол Андерсън,
Рутгер Хауер, Тайрон
Киоу, Натали Болт, Лиъм
Кънингам и др. [14+]
01.15 “Седем часа разлика” /п./
еп.14, 15
03.15 “Краят на смяната” - екшън, криминален (САЩ,
2012), режисьор Дейвид
Ейър

04.00 „Столичани в повече”
05.00 „Страхотни новини”
Събота, 30 ноември
06.00 „Страхотни новини” с.2
еп.12, 13
07.00 „Без пукната пара”
09.00 „Любимци” еп.17, 18
10.00 „Спечели среща с Тад
Хамилтън” - комедия,
романтичен (САЩ,
2004), режисьор Робърт
Лукетич, в ролите: Кейт
Бозуърт, Джош Дъмел,
Тофър Грейс, Нейтън
Лейн, Гари Коул, Джинифър Гудуин и др.
12.00 „Баща за Коледа” - романтичен, драма (тв
филм, Канада, САЩ,
2016), режисьор Тери
Инграм, в ролите: Ерин
Кракоу, Найъл Матър, П.
Лин Джонсън, Майкъл
Копса и др.
14.00 Премиера: „Полицаят от
Рубльовка” с.3 еп.7
15.00 „Фитнес”
16.00 „Новите съседи”
19.30 „На гости на третата планета”
20.30 „Ледена епоха: Големият
сблъсък” - анимация,
приключенски, комедия
(САЩ, 2016), режисьори
Майк Търмайер и Гейлън
Чу
22.30 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ с.3 еп.7
23.30 „Столичани в повече”
01.30 „Фитнес”
02.00 „Страхотни новини”
03.00 „Любимци”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Страхотни новини”

Неделя, 1 декември
06.00 „Любимци” еп.1, 2
07.00 „Без пукната пара”
09.00 „Любимци” еп.19, 20
10.00 „Ледена епоха: Големият
сблъсък” - анимация,
приключенски, комедия
(САЩ, 2016), режисьори
Майк Търмайер и Гейлън
Чу
12.00 „Героите на джунглата”
- анимация, приключенски (Франция, 2017),
режисьор Давид Ало
14.00 Премиера: „Полицаят от
Рубльовка” с.3 еп.8
15.00 „Фитнес”
16.00 „Новите съседи”
19.30 „На гости на третата планета”
20.30 „Спечели среща с Тад
Хамилтън” - комедия,
романтичен (САЩ,
2004), режисьор Робърт
Лукетич, в ролите: Кейт
Бозуърт, Джош Дъмел,
Тофър Грейс, Нейтън
Лейн, Гари Коул, Джинифър Гудуин и др.
22.30 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ с.3 еп.8
23.30 „Столичани в повече”
01.30 „Фитнес”
02.00 „Любимци”
03.00 „Теория за големия
взрив”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Майк и Моли”

Понеделник, 2 декември
06.00 “Любимци” еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Модерно семейство”
09.00 “Домашен арест” /п./ с.4
еп.7, 8
10.00 “Робинзон Крузо” - анимация, комедия, приключенски (Белгия, Франция, 2016), режисьори
Венсан Кестелоот и Бен
Стасен
12.00 “Без пукната пара” /п./
13.00 “Фитнес” /п./
14.00 “Модерно семейство”
15.00 “Новите съседи” /п./
16.30 “На гости на третата планета” еп.115
17.00 “Домашен арест” с.4
еп.9, 10
18.00 “Без пукната пара” с.6
еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече”
с.12 еп.1
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.8
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.8 еп.16, 17
23.00 Премиера: “Фитнес”
еп.9, 10
00.00 “Да разлаем съседите
още веднъж” - комедия
(САЩ, 2016), режисьор
Никълъс Столър, в ролите: Сет Роугън, Роуз
Бърн, Зак Ефрон, Клоуи
Грейс Морец, Айк Баринхолц, Акуафина, Селена
Гомес, Елис Варгас, Лиса
Кудроу, Кристофър
Минц-Плас и др. [14+]
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Без пукната пара” /п./
04.00 “Столичани в повече” /п./

Вторник, 3 декември
06.00 “Любимци” еп.5, 6
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Модерно семейство”
/п./
09.00 “Домашен арест” /п./ с.4
еп.9, 10
10.00 “Чичо Бък” - комедия
(САЩ, 1989), режисьор
Джон Хюз, в ролите:
Джон Кенди, Маколи
Кълкин, Джийн Луиса
Кели, Габи Хофман, Ейми
Мадигън, Лори Меткалф
и др.
12.00 “Без пукната пара” /п./
13.00 “Фитнес” /п./
14.00 “Модерно семейство”
/п./
15.00 “Новите съседи” /п./
16.30 “На гости на третата планета” еп.116
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.18, 19
18.00 “Без пукната пара” с.6
еп.10, 11
19.00 “Столичани в повече”
с.12 еп.2
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.9
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.8 еп.18, 19
23.00 Премиера: “Фитнес”
еп.11, 12
00.00 “Чичо Бък” /п./ - комедия
(САЩ, 1989)
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Без пукната пара” /п./
04.00 “Столичани в повече” /п./
05.00 “Любимци” /п./

Сряда, 4 декември
06.00 “Любимци” еп.7, 8
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Модерно семейство”
/п./
09.00 “Комиците и приятели”
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.18, 19
10.00 “Боуфингър” - комедия
(САЩ, 1999), режисьор
Франк Оз, в ролите: Стив
Мартин, Еди Мърфи,
Хедър Греъм, Кристин
Барански, Джейми Кенеди, Терънс Стамп, Робърт
Дауни мл. и др.
12.00 “Без пукната пара” /п./
13.00 “Фитнес” /п./
14.00 “Модерно семейство”
/п./
15.00 “Новите съседи” /п./
16.30 “На гости на третата планета” еп.117
17.00 “Домашен арест” с.4
еп.11, 12
18.00 “Без пукната пара” с.6
еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече”
с.12 еп.3
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.10
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.8 еп.20, 21
23.00 Премиера: “Фитнес”
еп.13, 14
00.00 “Боуфингър” /п./ - комедия (САЩ, 1999)
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Без пукната пара” /п./
04.00 “Столичани в повече” /п./
05.00 “Любимци” /п./

Четвъртък, 5 декември
06.00 “Любимци” еп.9, 10
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Модерно семейство”
/п./
09.00 “Домашен арест” /п./ с.4
еп.11, 12
10.00 “Поп звезда на всяка цена” - комедия, музикален
(САЩ, 2016), режисьори
Акива Шафър и Йорма
Такони, в ролите: Анди
Самбърг, Имъджен Путс,
Сара Силвърман, Йорма
Такони, Джеймс Бъкли,
Сандра Роско, Тим Медоус, Акива Шафър и др.
12.00 “Без пукната пара” /п./
13.00 “Фитнес” /п./
14.00 “Модерно семейство”
/п./
15.00 “Новите съседи” /п./
16.30 “На гости на третата планета” еп.118
17.00 “Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.20, 21
18.00 “Без пукната пара” с.6
еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”
с.12 еп.4
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.11
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 “Модерно семейство”
с.8 еп.22
22.30 Премиера: “Модерно
семейство” с.9 еп.1
23.00 Премиера: “Фитнес”
еп.15, 16
00.00 “Поп звезда на всяка
цена” /п./ - комедия, музикален (САЩ, 2016)
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Без пукната пара” /п./
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Петък, 29 ноември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 41 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция” - сериал, 42 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Парижки лудории” (2014 г.),
Франция
18.05 „Холивудски знаменитости”
18.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Младост” (2015г.), Италия
22.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
23.30 Новини (п)
00.00 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 „Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова (п)
03.00 „Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
04.30 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар

Събота, 30 ноември
07.00 „Петър Мичев - Педро” документален филм
07.30 „Холивудски знаменитости”
07.55 „Миа и аз” - детски сериал
08.30 „Преселение” - документален филм (п)
09.15 ТВ пазар
09.30 „Шевица” - фолклорно
предаване (п)
10.30 „Скандалите на древния
Египет” - документален
филм (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
14.05 ТВ пазар
14.30 „Професия Турист”: Сардиния /ІІІ част/
15.00 „Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.30 Киносалон БСТВ: „Младост” (2015г.), Италия
18.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Слънчев удар” (2015г.), Русия
23.00 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
00.00 Новини (п)
00.30 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова (п)
01.30 „Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (п)
03.00 „Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова (п)
04.00 „За историята - свободно”
с водещ Александър Сивилов (п)

Неделя, 1 декември
07.00 „Светлин Стоев - художникът войвода” - документален филм
07.30 „Холивудстки знаменитости”
07.55 „Миа и аз” - детски сериал
08.30 „Шпионски войни” - документален филм
09.15 ТВ пазар
09.30 „Професия Турист”: Сардиния /ІІІ част/ (п)
10.00 „Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 ТВ пазар
11.30 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Да уловиш красотата” документален филм
13.30 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова
14.30 ТВ пазар
14.45 Киносалон БСТВ: „Слънчев удар” (2015г.), Русия
17.45 „Преселение” - документален филм
18.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Белоруската гара” (1970
г.), СССР
21.35 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
22.35 Новини (п)
23.05 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
00.05 „Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
01.05 „За историята - свободно”
с водещ Александър Сивилов (п)
02.00 „Червен картон” с водещ
Кирил Веселински (п)
03.00 „Културен фронт” с Юлия
Владимирова (п)
04.00 „ Цветен следобед” (п)
05.00 „Студио Икономика”

ПЕТЪК, 29 ноември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки“ (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 Студио „Игри на волята:
България“
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна”

СЪБОТА, 30 ноември
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Добрият великан” – с
уч. на Марк Райлънс, Пенелопе Уилтън, Джемайн
Клемент, Руби Барнхил,
Бил Хадер, Ребека Хол
15.15 „Треньор по свалки” – с
уч. на Ерик Мабиус, Брук
Д’Орси, Кати Наджими,
Джоди Томпсън, Джина
Холдън и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Маскираният певец”
(премиера) – забавно
предаване
22.00 „Розовата пантера 2” – с
уч. на Стив Мартин, Жан
Рено, Емили Мортимър,
Анди Гарсия, Алфред
Молина и др.
00.00 „Антропоид” – с уч. на
Силиън Мърфи, Джейми
Дорнан, Брайън Каспе,
Тоби Джоунс и др.
04.40 „Треньор по свалки” – с
уч. на Ерик Мабиус, Брук
Д’Орси, Кати Наджими,
Джоди Томпсън, Джина
Холдън и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 1 декември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „По склоновете на любовта” (премиера) – с уч. на
Катрина Боудън, Томас
Будоа, Елизия Ротару,
Антъни Конечни и др.
14.15 „Фабрика за любов” (премиера) – с уч. на Джил
Уагнър, Уес Браун, Пи
Лин Джонсън, Крис Готие
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Трите хикса” – с уч. на
Вин Дизел, Ася Аргенто,
Мартон Чокаш, Самюел
Джаксън, Дани Трейо,
Томас Иън Грифит и др.
22.30 „Престъпник” – с уч. на
Кевин Костнър, Гари Олдман, Томи Лий Джоунс,
Райън Рейнолдс, Алис
Ийв, Гал Гадот, Джорди
Молла и др.
00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.15 „По склоновете на любовта” – с уч. на Катрина
Боудън, Томас Будоа,
Елизия Ротару, Антъни
Конечни и др. /п/
03.10 „Злите мъртви”

06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване
на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5
00.30 „Гомор” – сериен филм,
сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна”

ВТОРНИК, 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, сезон 4
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5
00.30 „Бегълци от бъдещето” –
сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

СРЯДА, 4 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, сезон 4
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Пътят на честта” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5
00.30 „Бегълци от бъдещето” –
сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.45 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 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, сезон 4
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Черна роза” – сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Кръвни връзки” (премиера)
– сериен филм, сезон 8
21.00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити
22.00 „Кошмари в кухнята” –
риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5
00.30 „Бегълци от бъдещето” –
сериен филм
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

СЪБОТА, 30 ноември
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Интервю с Наделина
Анева”
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:15 „Парчета от реалността”
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина
Анева”
10:45 Топ Шоп
11:00 „Резултатът”
11:30 „Спорт в обектива”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Резултатът”
13:45 Топ Шоп
14:00 НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
14:45 Телемаркет
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю с Наделина
Анева”
17:00 “Офанзива
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина
Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 1 декември
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Интервю с Наделина
Анева”
08:00 „Пулс” – здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:00 „Холивуд” - /п/
09:30 „Резултатът”
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов- /п/
11:45 Телемаркет
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес”
-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на фокус” /п/
13:30 „Парчета от реалността”
13:45 Телестар
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” - /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина
Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 2 декември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю с Наделина
Анева”
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/

ВТОРНИК, 3 декември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю с Наделина
Анева”
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
- /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

СРЯДА, 4 декември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ1
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 5 декември
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – информационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия

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

Понеделник, 2 декември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция”- сериал, 42 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 43 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Белоруската гара” (1970
г.), СССР
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) 1
епизод
21.40 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
03.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

Вторник, 3 декември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 43 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 44 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) ,
1 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Лява политика” с Александър Симов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) 2
епизод
21.40 “Лява политика” с Александър Симов (п)
22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
02.10 “За историята - свободно” (п)
03.10 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

Сряда, 4 декември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 44 епизод
(п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 45
/последен/ епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) ,
2 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “За историята - свободно”
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) 3
епизод
21.40 “За историята - свободно” (п)
22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.10 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
03.30 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

Четвъртък, 5 декември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Жоакина, доня Революция” - сериал, 45
епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “За историята - свободно” (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Сянката на Елена” - сериал, 1 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) ,
3 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) 4
епизод
21.40 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
02.10 “За историята - свободно” (п)
03.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 декември
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07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Час по България” с
водещ Пламен Павловна
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура „ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт

Евроком
Петък, 29 ноември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Събота, 30 ноември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
12:00 Ключът към успеха

Первый канал (ОРТ)
08:00
08:30
09:00
09:55
11:00
11:15
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:30
18:40
20:00
20:30
22:00
22:50
23:50
01:25

03:45
05:00

Петък, 29 ноември
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Премьера. «Гарик Сукачёв.
Носорог без кожи» (16+)
Гарик Сукачёв в фильме «Птица» (16+)
Елена Яковлева, Ингеборга
Дапкунайте, Любовь Полищук в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка» (16+)
«Про любовь» (16+)
Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
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Най-гледаните

Български

тв програми

06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 30 ноември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 „Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 „Изгнаници клети“
03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 1 декември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 „Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 Класическа музика
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи”на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 „Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 „Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 „Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

понеделник, 2 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
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 3 декември
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

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

05:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
06:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски

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

Божков
06:30 Ключът към успеха
06:59 Делници - с Николай
Колев

Неделя, 1 декември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
10:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм - 13еп.
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
20:00 Времена и нрави - избрано
22:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - избрано

Събота, 30 ноември
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Александр Годунов. Его будущее осталось в
прошлом» (12+)
10:10 «Теория заговора» (16+)
11:00 Новости (с субтитрами)
11:20 «Идеальный ремонт» (6+)
12:20 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» (12+)
13:25 Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян в комедии «Суета
сует» (6+)
15:05 Галина Польских в фильме
«По семейным обстоятельствам» (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:20 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)
21:30 Данила Козловский, Катерина Шпица, Антон Шагин,
Павел Деревянко в комедии
«Пятница» (16+)
23:05 Премьера. Юлия Хлынина,
Анна Адамович, Светлана
Устинова, Евгения Крюкова,
Иван Добронравов в фильме
«Купи меня» (18+)
08:00
08:45
09:00
09:10

Понеделник, 2 декември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 България на живо - с Иво
Божков
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво

00:55 Евгений Леонов, Вячеслав
Невинный, Галина Польских
в фильме Леонида Гайдая «За
спичками» (12+)
02:30 Сергей Юрский, Юрий Яковлев, Людмила Гурченко в
фильме «Человек ниоткуда»
(12+)
03:45 Геннадий Хазанов, Вячеслав
Невинный в фильме «Полицейские и воры» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Полицейские и воры». Окончание (12+)
05:30 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слёзы» (12+)
Неделя, 1 декември
06:25 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:00 «Часовой» (12+)
07:30 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
10:10 «Видели видео?» (6+)

Вторник, 3 декември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Времена и нрави - избрано
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
21:00 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
22:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Заедно българи - с проф.
Александър Томов
04:30 Седмичник с Владо Береану - с Владо Береану
05:30 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

11:00 Новости (с субтитрами)
11:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Гарик Сукачёв. Носорог без
кожи» (16+)
14:10 «Романовы» (12+)
16:05 Премьера. Татьяна Навка,
Роман Костомаров, Алексей
Ягудин, Александра Трусова
и другие звезды фигурного
катания в ледовом шоу Ильи
Авербуха (6+)
18:20 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
20:00 «Время»
21:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
22:45 Концерт Гарика Сукачёва
(16+)
00:35 Евгений Миронов, Северия
Янушаускайте, Дмитрий
Марьянов, Ксения Раппопорт
в фильме «Норвег» (12+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:25 «Про любовь» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)

сряда, 4 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
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

четвъртък, 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 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Сряда, 4 декември

Четвъртък, 5 декември
10:30 EuroTV Shop
11:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
12:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 EuroTV Shop
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
06:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:59 Делници - с Николай
Колев

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

Телеканал Россия (RTR)
05:00
09:00
10:00
10:25
10:45
11:50
13:00
13:25
13:45
16:00
16:25
17:50
19:00
19:45
20:00
23:45
00:30
02:00
03:55

05:00
08:20
08:40
09:20
10:00
10:20
10:40
11:10
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Петък, 29 ноември
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Тайны следствия-18
Белая студия. Виктор Сухоруков
Петровка, 38. Х/ф
Под прицелом любви. Х/ф
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Събота, 30 ноември
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Моя любовь – Россия!
Пятеро на одного

11:50
13:40
17:05
19:00
20:00
23:25
00:15
01:45
04:40
05:45
07:30
08:15
08:40
09:20
10:00
10:20
10:55
11:40
13:45
17:20
19:00
21:00
21:40
23:50
00:35
02:20
03:45

Юмор! Юмор!! Юмор!!!
Качели. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Вкус счастья. Х/ф
Романтика романса
Отцы и деды. Х/ф
Его любовь. Х/ф
Моя любовь – Россия!
Неделя, 1 декември
Изморозь. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Маруся. Х/ф
Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Дежурный по стране
Красавица и Чудовище. Х/ф
Учитель пения. Х/ф
Когда все дома с Тимуром Кизяковым

Продължава на стр. 25
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Çà âàøåòî

Çäðàâè è åíåðãè÷íè
ïðåç çèìàòà
с ESPARA GMBH,
австрия

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, психиче-
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ско изтощение, стрес и преждевременно стареене; хранителна 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 изразени 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 кръвопречистващо и стимулиращо метаболизма действие.

За информация се обърнете към вносителя:
“ФарМаБион ПлЮс” еооД, тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg
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Íай-новият и модерен
продóкт при вúзпаление на
простатата. Âиæте какво
препорú÷ват андролозите
Чести и внезапни позиви за
уриниране, слаб
поток на урината, придружен
с болка, парене
и дискомфорт,
чувство за непълно изпразване на пикочния
мехур… Това са
едни от най-изявените симптоми при увеличена простата –
състояние, тясно
свързано с напредването на възрастта и известно
като доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ),
или аденом на простатната жлеза. Уголемяването на
простатата, означавано и
като доброкачествена хиперплазия на жлезата, е естествен процес при мъжете, провокиран от възрастово асоциирани хормонални
промени. С възрастта се забавя производството на тестостерон, а голяма част от
неговото производно – дихидротестостерон – се натрупва в тъканта на простатата и води до хипертрофията й.
Парадоксът е, че за да подобрят сексуалната си потентност и либидото, като
по този начин намалят риска от простатит с 99%, мъжете трябва да знаят за лекарства, които са известни
само на медицински специалисти. В момента андрофикс се е доказало като
най-ефективно. Продуктът
се използва от медицински
специалисти.
Голям екип от професионалисти, който включва
водещи специалисти по алтернативна медицина и лекари от различни болници,
които лекуват всекидневно
простатит, посвещава няколко години за създаването на андрофикс.
- има ли някакви проучвания, потвърждаващи
ефективността на андрофикс?
Сертифицирането на андрофикс е предшествано
от години клинични изпитания. Професионални уролози подбират правилната
комбинация на съставките
дълго време и най-накрая
успяват да разработят напълно нов метод за простатита. Повече от 90% от мъжете успяват да се отърват
от простатита.
андрофикс предлага
цялостно действие. Симптомите дори на нелекуван
простатит изчезват в рамките на първите дни. Сексуалната функция става също толкова добра, колкото
е била, когато човекът е бил
на 18, трудното уриниране и
болката в скротума изчезват. След това се намалява
останалото възпаление на
простатата, което причинява заболяването, премахвайки всякаква опасност от

рецидив.
- Доколкото разбирам,
няма нужда от преглед
при лекар, за да купите
андрофикс?
Абсолютно вярно. Найдобре е да поръчате андрофикс от официалния сайт
на производителя в България. Всички лекари правят
така. Първо е много по-евтино, второ, така се изключва
възможността да закупите
фалшив продукт, трето, андрофикс се доставя във всяка точка на страната в рамките на няколко дена. Доставката е строго поверителна, така че можете да поръчате без изобщо да се притеснявате.

анДроФикс
ДейстВие
 Подкрепя дейността
на простатната жлеза
 Спомага за постигането на хормонален баланс
 Подкрепя сексуалната
функция
 Повишава либидото
 Подобрява общото
здраве на мъжката полова
система
 Продуктът облекчава
урологични проблеми
 Намалява болките и
честите позиви за уриниране
 Действа благоприятно при уголемена простата,
често наблюдаван проблем
при мъжете над 50 години.
 Мощният състав на
продукта действа антиоксидантно, противовъзпалително, диуретично и защитно
 Подпомага мъжката
полова функция

Защо Да ПриеМате
анДроФикс?
Простатата е един от органите от мъжката пикочополова система, при който често настъпват нарушения. Съществуват три здравословни проблема, засягащи простатата:
 Рак на простата: Вто-

рата водеща причина за
смърт сред мъжете. Мъжете над 50 години обикновено са предразположени
към проблеми с простатата
– до 80% от тях имат някакъв проблем.
 Простатит: Често срещано възпаление на простатната жлеза при мъжете
от всички възрасти. Обикновено се причинява от бактерии, които инфектират
простатата от друга част на
тялото. Друга причина за
простатита могат да са хормонални промени в организма.
 Доброкачествена хипертрофия на простата: Това е постепенно увеличение на простатата. Смята
се, че е резултат от хормонални промени, свързани
с възрастта. Макар и да не
е раково заболяване, увеличената простата може
да причини проблеми като
запушване на пикочния канал, затруднено уриниране, нарушена способност
за изпразване на пикочния
мехур. Това може да окаже
натиск върху бъбреците и
мехура.

В какВо се крие
тайната на
анДроФикс?
Комбинираното действие на иновативната формула, вложена в продукта
андрофикс, работи в няколко посоки. Едновремено способства нормалната функция на простатната
жлеза, но и детоксикира организма и пречиства кръвоносните съдове от шлаки и
холестерол. В дългосрочен
план това намалява риска от
инфаркти и инсултни, поддържа потентността при мъжете и способства за пълноценна ерекция.

Поръчайте на телефон:
0877 72 10 40 и на: https://biotica.bg/androfixza-zdraveto-na-prostatata или в аптеките.

Цена:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо: 117 лв./
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П

ри избор на личен лекар
за вашето дете (понякога такъв избор е силно
ограничен в някои населени
места) се осведомете за неговия професионален опит с деца, квалификация и пациентска
листа. Имайте предвид, че поголемият брой пациенти може
да е знак за това, че е предпочитан лекар от много хора,
следователно способен, но от
друга страна, това със сигурност означава повече чакане,
по-труден достъп и по-голяма
натовареност. В тази връзка се
интересувайте дали е включен
втори лекар в практиката на
ОПЛ, колко на брой са медицинските сестри, с които работи, и дали е възможно предварително запазване на час, домашни посещения, електронна
връзка и т.н.
ОПЛ е длъжен да оказва медицинска помощ непрекъснато, но на практика това обективно не е осъществимо. Ето
защо законът е предоставил
възможност на всеки лекар да
прецени как ще изпълнява това
свое задължение – той може да
осигури лекар на разположение
по график или да сключи договор със спешен кабинет. Непременно попитайте как се осигурява тази 24-часова медицинска помощ и си запишете необходимите контакти.
Обръщайте се към своя ОПЛ
винаги когато има необходимост, включително и при спешни състояния, защото той найдобре би могъл да прецени какви са следващите стъпки. Има
няколко възможности:
 Преглед при ОПЛ;
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Какво да правим, когато детето ни е болно
 Посещение на друг лекар или спешен кабинет, с
който той има сключен договор;
 Издаване на направление за специалист;
 Насочване към Център
за спешна медицинска помощ
(когато се касае за животозастрашаващо състояние и е
необходимо да се извика линейка);
 Насочване към
лечебно заведение за
осъществяване на спешен или планов прием;
 Насочване към
лечебно заведение, в
което има спешно отделение за оказване
на спешна медицинска помощ и евентуално, хоспитализация.
Посещения
в лечебни заведения:
Имайте предвид, че някои
лечебни заведения не разполагат със спешни отделения
или спешните им отделения
имат различен профил (например не разполагат с педиатри, детски хирурзи, детски реаниматори и т.н). Ако
попаднете в такова лечебно
заведение и детето ви се намира в спешно състояние, лекарите са длъжни да окажат
спешна медицинска помощ.
При първа възможност обаче ще трябва да ви транспортират до лечебно заведение,
което е компетентно да окаже специфичната медицинска помощ, от която се нуждае вашето дете. Задължител-

но следва да бъдете информирани за риска от транспорта и начина, по който следва
да бъде транспортиран пациентът.
Важно: При преместване
на пациент от едно лечебно заведение в друго винаги
се предоставя медицинската
документация, за да бъде информирано приемащото лечебно заведение за състояни-

ето на пациента. Освен това
изпращащото лечебно заведение трябва да уговори приема и ако е необходимо, да се
консултира с републикански
консултант (при комплицирани случаи).
При посещение в лечебно
заведение задължително извършвайте регистрация на
обозначеното за това място.
Така може да се докаже в колко часа сте пристигнали, кога
сте приети и кога сте напуснали мястото. Обикновено това
се прави на регистратурата,
като спешните отделения са
длъжни да провеждат триаж
на пациентите, т.е да определят поредността на прегледите според тежестта на състо-
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янието на пациента.
При осъществен преглед
винаги изисквайте издаването на документ, който да
удостоверява това. Най-често
това е лист за амбулаторен
преглед или лист за преглед
на пациент в спешно отделение. Обстоятелството, че
прегледът е осъществен срещу заплащане, не е основание да не се издаде документ,
който удостоверява каква медицинска помощ ви
е оказана.
Ако ви откажат прием в болница, настоявайте това да бъде документирано. Изисквайте да се
впишат и дадените препоръки, насоки и изписаните лекарства. Пазете издадените рецепти и
други документи, които
са ви предадени във връзка
с прегледа.
При няколко посещения
в различни лечебни заведения винаги уведомявайте лекарите за това и предоставяйте издадените ви от другата
болница документи. За съжаление липсата на електронно здравеопазване в страната все още налага пациентът
да обикаля с наръч документи, без да е възможно лекарите сами да се осведомяват за
проведеното предходно лечение.
Вашите права при оказване на медицинска помощ
на детето ви:
Имате право на информация за неговото състояние и

на копие от пълната медицинска документация; Имате право да откажете предложената
ви медицинска помощ/да откажете вече започнала медицинска помощ, но тогава поемате отговорност за последващите усложнения, които могат
да настъпят. В определени ситуации може да се наложи да
заплатите оказаната медицинска помощ:
 Ако преждевременно прекъснете лечението на детето и
алгоритъмът на клиничната пътека не е изпълнен;
 Ако детето се транспортира по ваше желание в друго лечебно заведение (когато настоящото лечебно заведение разполага с възможността да лекува детето ви, но вие настоявате
то да бъде преместено).
Имате право да придружавате детето си по време на болничния престой, като при деца
до 7 г. болницата няма право
да изисква заплащане на услуга „придружител“, а когато детето ви има необходимост от специфични грижи до навършване на 18 г. и болницата не може
да ги осигури, сте освободени
от заплащането на тази услуга
и след това.
Когато се съмнявате, че правата ви или тези на детето ви са
нарушени, можете да сезирате
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на чиято страница има възможност за електронно подаване на жалби; Горещата линия на Министерството на здравеопазването и съответната Районна здравноосигурителна каса.
Мария Шаркова, адвокат

Високото кръвно и холестеролът вече имат решение!

Професор Здравков препоръчва мощен билков комплекс за справяне с хипертонията
Препоръчвам на своите
пациенти Кардиоксин при
хронично високо кръвно
налягане и увредена кръвоносна система. Особено
подходящ е за хора с прекарани инсулт и инфаркт,
които са застрашени от
повторен рецидив. За създаването на Кардиоксин
българските учени са „похарчили“ цели 4 години.
Откритието на годината
беше номинирано за международна награда. Многоетапното тестване доказа ефективността на средството, за което академиците получиха всички необходими лицензи и сертификати за качество.
Формулата работи в
комплекс, т.е. не само подобрява притока на кръв,
но и осигурява на организма съществени микроелементи и витамини. Клиничните проучвания показват, че кръвното налягане на пациентите се връща към нормалното в рамките на 1-2 часа след приемането на Кардиоксин. С
напредването на терапевтичния курс еластичността на кръвоносните съдове се увеличава, общото
здравословно състояние
се нормализира и симптомите на хипертония изчезват. Научно е доказано, че
Кардиоксин намалява риска от хипертонична криза
и сърдечен удар.
В какво се крие тайна-

та за мощното действие на
препарата? Учените са открили сложно съединение, което е основната съставка на Кардиоксин, а
именно: проантоцианидин
– най-мощният антиоксидант. Веществото проантоцианидин, съдържащо се в
Кардиоксин, има отличен
ефект върху кръвоносните съдове. Проантоцианидинът има изразен венотоничен ефект. Повишава венозния тонус, действа веноконстриктивно и антиексудативно върху перивенозната тъкан. Веноконстриктивното действие е свързано с констрикция (стягане) на гладката мускулатура
на съдовата стена и свиване на периферните венозни съдове. Антиексудативното му действие намалява
капилярната пропускливост
и чупливост и нормализира
капилярната резистентност.
Освен това има капиляротоничен ефект и подобрява
микроциркулацията. Интересен е фактът, че проантоцианидинът въздейства и на
артериалните съдове, а не
само на капилярите, вените
и лимфите. Има артериален
вазодилатиращ ефект (разширяване на артериалните
кръвоносни съдове). Намалява спазъма на артериите
и разширява артериолите.
Предимствата
на Кардиоксин:
 Още през първите 6

часа от приемането вашето кръвно налягане влиза в
нормата! Не води до рязко спадане на кръвното налягане.
 Хармонично регулира
работата на сърцето до пълно възстановяване.
 Премахва стенокардията, аритмията, неврозите,
подобрява паметта, възстановява речта и движенията
след инсулт.
Благодарение на билковия си състав тази хранителна добавка подпомага сърдечната дейност и предпазва сърцето. Кардиоксин
има изключително действие
при нарушения на функциите на сърдечно-съдовата
система.
Прилага се при хронична
съдова недостатъчност и като профилактично средство
срещу пристъпи на стенокардия. Укрепва съдовете
и регулира кръвното налягане. Кардиоксин поддържа нормалната пропускливост на кръвоносните съдове и оросяването на крайниците.
За кого е подходящ
Кардиоксин?
 За хора с наднормено
тегло.
 За хора, страдащи от
диабет.
 За хора с хронична хипертония.
 За злоупотребяващи с
алкохол.

 За хора с намалена физическа активност.
 За дългогодишни пушачи.
 За професионални спортисти.
 За хора в
напреднала възраст.
 За хора,
подложени на постоянен стрес.
 За хора със
сърдечно-съдови заболявания.
Още предимства от
употребата на
Кардиоксин
 подобрява
нивата на кръвното налягане
 поддържа
нормалната пропускливост на
кръвоносните
съдове
 поддържа нормалното
оросяване на крайниците.
 засилва кръвооросяването
 подобрява кръвообращението
 подобрява работата на

коронарните артерии
 има
успокояващ
ефект върху нервната система
 100% натурална формула за постигане на по-добри резултати
 без никакви странич-

ни ефекти
 без никакво съдържание на консерванти, оцветители и ГМО
 напълно чист продукт, който не натоварва
тялото с излишни химически съставки.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

цена:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо: 117 лв./
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Êлиматиöите óвели÷ават
риска от бронхит
Климатикът обикновено върти един и същ въздух в помещението. Когато има някой болен, той с дишането си излъчва
малки капчици, натъпкани с вируси. Поради усиленото движение на въздуха те не падат на пода, а се натикват в носовете на
всички присъстващи.
Резултатът след съвещание в "голямата зала", с климатик, разбира се, проличава на втория ден с опразването на службата.
Климатиците увеличават рисковете от трахеити и бронхити. Хората със сърдечно-съдови проблеми се излагат на риск
и в горещината, и в студа. За да се намалят рисковете, е нужно:
1. Подът на помещението да се мие с лек дезинфектор всеки
3 часа, ако в него постоянно работят хора. А ако е обществено
заведение - и по-често. Това е уморително и иска пари. Затова
си изберете кафене с климатик, но в което чистачката непрестанно досажда на посетителите с кофата и парцала.
2. Ако сте в офис с климатик, споразумейте се с колегите да
спирате климатика и да проветрявате на всеки 3 часа.

как да се спре
"туристическата диария"?

У хора с по-чувствителни
черва диариите имат точно
това неприятно качество появяват се главно при смяна на дома, отиване на друго
място. Наричат такава диария
„туристическа“, макар тя да
няма нищо общо с туризма.
Червата отговарят на променените условия с по-усилени движения, храната не
се смила и диарията е налице. Но има и друго. В червата дремят и агресивни чревни микроби, които обикновено не се проявяват, защото
са потиснати от нормалните
чревни бактерии. Промяната
на условията и храната веднага променят и равновесието. Агресивните микроби вземат превес, отделят токсини,
които предизвикват диарията. Понякога такива диарии

може да са съпроводени и с
по-тежки признаци: температура, загуба на апетит, главоболие и повръщане.
1. При отиване на ново място избягвайте в първите дни
да прекалявате с обема на
храната. Яжте по-малко, почесто. Намалете целулозата в
храната. Зеленчуците с твърди кори - чушки, патладжани,
яжте добре сварени и отстранявайте корите им в ястията.
2. В първите дни пийте по-малко твърд алкохол.
Той променя съотношението между чревните бактерии
в полза на агресивните. И не
прекалявайте с газираните
напитки, които имат захари
или подсладители!
При температура, виене на
свят и честа диария с повръщане търсете лекар!

ÒÎÇÈ ÌÀËÚÊ ÄÈÑÊ ÍÀÈÑÒÈÍÀ
ÓÊÐÅПÂÀ ÄÓÕÀ È ÎÇÄÐÀÂßÂÀ ÒßËÎÒÎ!
Джордж Лаковски с помощта
на НиколаТесла създава Многовълнов осцилатор (MWO), с много проста схема, излъчващ широка гама хармоници, подходящи за стимулиране на здравите жизнени процеси. Получава много добри резултати
при лечение на много болести,
вкл. рак, в няколко болници в
Ню Йорк. Никола Тесла създава
поляризация или вихрови антени, които укрепват енергийния
поток в тялото, което задейства
процеса на самолечение, а д-р
Дино Томич почти 20 години
изследва схемите им и създава Поларис. Поляризационен
диск, който подобрява здравето на човека, премахва блокажи и установява енергийния поток в организма.
В човешката природа винаги
има надежда, че ще бъде по-добре, и когато наистина е така, е трудно да запазим емоциите, искрите в очите и да не
преживяваме това като победа за всички нас. Всеки ден получаваме информация за невероятните резултати на диск
Поларис за различни здравни
проблеми. Благодарни сме на
всички, които ни съобщават за
опита си, защото това е начин
да предадем полезна информация и всички заедно да изпълняваме задължението към света,
което е да си помагаме взаимно.

Диана, на 43 г., от софия
Майка ми прехвърля топката на мен да дам обратна връзка - аз също използвам диска и
съм много въодушевена от въздействието му.
При мен беше такъв случаят
- февруари 2019 г. почувствах,
че в областта на жлъчката/черния дроб и накрая се присъедини и стомахът - нещо не е наред. Направиха ми изследвания
с ехограф, както и изследвания
на кръвта, като се търсеха причините за състоянието им. Обаче от резултатите на изследванията се видя, че далакът ми е
увеличен, и че имам увеличена
продукция на тромбоцити, като
цялото внимание се насочи в тази посока. Няколко пъти докторите ме питаха дали имам някакви други оплаквания, но не
обръщаха внимание на оплакванията ми вдясно, които същевременно ускорено и застрашително се изостряха. Неразположението ми не беше взето особено сериозно, но на мен ми
ставаше все по-зле. Накрая майка ми каза: „Абе вземи и пробвай диска.“ Обясни ми на какъв
принцип действа, и аз веднъж
го сложих, като по-скоро ми се
стори, че неразположението се
засилва. Отначало си казах: „Той
май на мен не ми действа“ – и го
махнах от себе си за момент, но
майка ми каза да го подържа по-

продължително. Аз го закрепих
в областта на черния дроб и направо изключих, че е там. Тръгнахме да пазаруваме, ходихме
на кафе и т.н., отидоха 2-3 часа
и изведнъж се сещам, че дискът
е още там (той се закрепя лесно
на тялото, така че можеш наистина да забравиш, че си го поставил особено на не много подвижни места) . Болките и изключителното неразположение, които изпитвах почти повсеместно, отпред и отзад в дясната част
под гръдния кош и вече непрестанно раздразнения ми стомах,
всичко това накуп беше утихнало, сякаш нищо не е имало. Тогава го махнах, за да продължим
с предприетата програма, но
около половин час след махането усетих неразположението да се възвръща. От този момент нататък го ползвах ежедневно така - докато болката/
бодежите и т.н. не стихнеха, го
държах на болезнените места
(тези фази ставаха все по-къси) и след това го махах. Сега
(средата на юли 2019 г.), вече
повече от месец аз нямам никакви оплаквания. При изследванията стигнахме и до биопсия
на костен мозък, за поставяне
на точна диагноза. Но това, което ме караше да се чувствам
болна, междувременно го премахна дискът, защото лечението все още не беше започнало.

След като се поразрових
и зачетох, видях, че в началото дискът може да увеличи неразположението/болките (реакция на тялото, която често
е знак за активизиране на оздравителния процес), като впоследствие се редуцира до изчезване, както беше при мен.
Оттогава аз го използвам ежедневно и го поставям върху
всичките чакри, като неразположението изчезна напълно.
Споделям за чудесните ефекти на диска на много мои познати, които вече направиха своите поръчки.
Дискът за мен е едно неве-

роятно разкритие, което трябва да бъде споделено с възможно повече хора. На мен ми хареса принципно и това, че от разпространителите му не се търси търговския интерес, защото
пише, че „Достатъчно е да имате един диск, който може да се
използва от цялото семейство“,
т.е. не се внушава нуждата от

индивидуално ползване, за да се
купува за всеки поотделно, както и - дискът е конструиран така, че е много издръжлив и не е
нужно при всяка драскотина да
се опасяваме, че е повреден и
би трябвало да закупим нов. Напротив, обяснено е, че може да
се използва и цял живот (стига
да не го изгубим). Което веднага говори за една хуманна и морална позиция на хората, стоящи зад диска.
Искрено съм благодарна на
майка ми, че не ми позволи да
игнорирам диска като опция да
си помогна! Защото може би щях
вече да гълтам лекарство след
лекарство, чиито негативни
странични въздействия щяха
да ме карат да си блъскам главата със следващите здравословни проблеми, възникнали на тази база.
Благодаря и на активните български разпространители, без които нямаше да
стигнем до това чудесно откритие!
и от все сърце съм благодарна на д-р дино томич, че
е реализирал продукцията и
разпространението на тази
невероятно полезна разработка на гениалните за мен
джордж лаковски и никола
тесла.
освен споменатото дотук,

Поларис е доказал отличното си въздействие и при: всички видове болки, гинекологични и урологични проблеми, болести на гърба и ставите, пълнота, намалено либидо и потентност, стерилитет,
хемороиди, запек и проблеми с червата, белодробни и
сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната жлеза и синусите, главоболие, безсъние
и лошо настроение... на практика няма здравен аспект, на
който Поларис да не се отразява положително.
Запомнете: Вашето здраве
е във вашите ръце.
За поръчка и информация:
тел: 0886 777 126 и на
сайта на „Поларис Бг“ ооД
www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОларис:
1 бр. - 70,00 лв. + доставка
2 бр. - 140,00 лв. без цена за
доставка
3 бр. - 10% отстъпка /189,00 лв./
и без цена за доставка
куриерски услуги: доставка
в гр.софия – 5,00 лв.,
куриерски услуги: доставка до други населени места
– 7,00 лв.
в опаковката има
подробно описание
за приложението му.
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дåöà „ó÷àò“ â êèëèéíî ó÷èëèùå Ïоклон пред óчителя
Àнгел Çаõариев

Деца от Разград
„учат“ в класна стая
на килийно училище „Даскалоливницата“. Проявата бе организирана от Историческия музей в града.
Как са усвоявали знания в миналото, първи усетиха възпитаници на основно училище
„Н.Й.Вапцаров“. В специално подготвен учебен кът със старинни
експонати в Етнографския музей първокласниците, облечени в народни носии, пяха песни, свириха на гайда и
рецитираха стихове на
Иван Вазов. Подпомагани от своите каки и
батковци, малчуганите писаха букви върху
табли с пясък, задаваха

гатанки и казваха пословици и поговорки. Драматургичният сценарий
включваше материали
от речника на Найден
Геров и от „Рибния буквар“. Автентичният дух
се допълваше и от из-

ползваните архаизми.
В края на занятието
уредникът в къща-музей „Станка и Никола
Икономови“ Иво Стоянов запозна децата с
трите вида форми, през
които преминава бъл-

гарското образование - килийно, взаимно и светско. Последното в Разград за първи път прилага Никола Икономов.
Идеята за възстановка на занятие на
килийно училище
„Даскалоливницата“
възникна като желание децата да опознаят как са усвоявали знания учениците преди 200 години,
каза дългогодишният
педагог Снежана Желязкова, основен инициатор на проявата и
доброволец към музея.
Тя обясни, че интересът е много голям. Инициативата ще продължи и за други желаещи
ученици да се включат.

Íîвà êàìáàнà îãëàñÿ
Êëàднèøêèÿ ìàнàñòèр
Нова 150-килограмова камбана оглася отскоро Кладнишкия манастир „Св. Николай Чудотворец“. Тя е монтирана на специално изградена
дървена камбанария. До нея е построен навес.
Десетки миряни дойдоха в двора на Светата
обител на тържественото освещаване на новата придобивка. Игуменът Орлин Алексиев благодари на спонсора на строителните дейности
Ивайло Танев. С негова помощ бе обновен преди години и входът на манастира, като бяха изградени нова порта, чешма и каменна икона на
Св. Николай.

Манастирът „Св. Николай Чудотворец“
е
бил издигнат в западните склонове на Витоша
през 13 век.
По време на
турското робство той бил разрушен. Възобновен е
през 1841 г. и сега е постоянно действащ.

Деца и възрастни в Каварна наскоро отрупаха
с венци и цветя мемориалната плоча на учителя
Ангел Захариев, който е създал градския парк, съобщават от общината.
През 1906 г. преподавателят по биология в прогимназията в града, на която е бил и директор,
събира ученици и родители да засадят дръвчета
на мястото на изоставени гробища. Първите фиданки слагат началото на градската градина, която през следващите години става център на честванията на Светите братя Кирил и Методий на 24
май, припомнят историци.
Споменът за Ангел Захариев е жив в паметта на
местните хора и като първи председател на народното читалище „Съгласие“. Той дава принос и в
проучванията на историческото минало на Каварна, като организира заедно с братя Шкорпил първите археологически разкопки на нос Чиракман.

Ïåñíè íà òðîòîàðà Почит за загиналите от Втори ломски конен полк

Пловдив
наскоро
осъмна със стихове от
песни на тротоара. изработените по специална
технология надписи се
виждат само когато завали дъжд или се намокрят, съобщиха от Фондация „Пловдив 2019“.
„европа в капки поезия“ е уникален проект, част от програмата „Пловдив - европейска столица на културата 2019“, който се прави
за първи път в Централна и източна европа.
от специален материал по шаблон са изработени 32 надписа със
стихове на песни, които
са поставени на различни места по тротоарите
на града. За полагането
им е използван революционен спрей по техно-

логия, разработена от
20-годишния американец Перегрийн Чърч. За
първи път обаче се подхожда толкова мащабно
за поставянето на такъв
тип визуално изкуство
в градска среда, посочват от Фондация „Пловдив 2019“.
Подбрани са текстове на песни на емблематични изпълнители като
„Бийтълс”, аББа, тото
котуньо, лара Фабиан,
„рамщайн”, инна и други. от българските участници с изключение на
Паша христова с „една
българска роза“ са избрани чрез допитване и
лили иванова със „За тебе бях“, Васил найденов
с „Всичко ми е наред“
и стефан Вълдобрев с
„По-полека“.

С тържество пред стария паметник на Втори ломски конен
полк в двора на бившето военно поделение в Лом много местни граждани почетоха 89-ата годишнина от откриването на паметника на 1 ноември 1930 г.,
съобщиха от местната община.
Гражданите поднесоха цветя
и си припомниха битките на Втори ломски конен полк по време
на войните за национално обединение на България.
Паметникът в Лом е издигнат
в чест на 67 души, войници и
офицери от полка, загинали по
бойните полета. Негов автор е
известният по това време ар-

хитект Кирил Шиворов, направил фасадите на Народния театър и Съдебната палата в София.

Паметникът на загиналите от Втори ломски
конен полк е почитан
редовно в първите две
десетилетия след построяването му, а след
това остава в двора на
военното поделение и
постепенно запустява.
До 2016 г. той е бил
обрасъл с бурени, тъй
като поделението е
закрито далеч преди
това.
По инициатива на
граждани на Лом паметникът е
почистен и скоро ще стане част
от градската среда.

Първомайсторите в „Стария Добрич“

Етнографският комплекс „Стария Добрич“ показа в изложбата „Първомайсторите“ създаденото от ръцете на старите занаятчии. Музеят на открито отбеляза наскоро с празничен афиш 40-годишнината от своето откриване.
В изложбата бяха представени дърворезби, тъкани, метални съдове, керамика, народни носии,
изработени от съхранителите на народните традиции, на които майсторлъкът им е прибавен като фамилно име към собственото. В експозицията

бе символичният ключ на Добрич, изкован от Петър Желязото, костюмите на Надето Шевицата, терлиците на Дора Кожухарката, сътвореното от бай
Мисак Златаря, Петър Гайдата, Радослав Медникаря и много други.
Наслов на изложбата от графики за „Стария Добрич” е описаното от Йордан Йовков: „Навсякъде кипи трескав и шумен живот. Чувства се ясно, че тука е могъщият двигател на голям и сложен механизъм, че тоя град е сърцето, което импулсира живота на цяла Добруджа.“ „Дюкянджии“,
„Подковач“, „Бозаджия“, „Точилар“, „Шурупчия“ са
част от рисунките на добруджанския художник Янко Атанасов, пресътворил атмосферата на стария
град. Празничната програма представи и филмите
„Гевреци&Шапки“ и „Първомайстора - Илия Ковачев“ - за прочутия ковач, изработил механизма на
часовниковата кула в „Стария Добрич“.
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Какво знаете
за простатата

Знаете
ли, че…
 Простатната жлеза е с размери-

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

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

сега и с ПОдарък –
допълнително
30 таблетки.

ЛЕЧЕНИЕ НА АРТРИТ

артритът е една от най-разпространените болести в целия свят.
най-засегнати са възрастните над
65 години – половината от тях имат
артрит.той е няколко вида, всеки с
различна симптоматика.

Артроза

Остеоартрозата, или артрозата е
най-често срещаният тип на артрит при
възрастните. Хрущялът започва да се
разкъсва и да се износва. Симптоми,те
са изтръпване и умерена болка при ходене и навеждане, дори по време на
покой.

Ревматоиден артрит

Ревматоидният артрит е автоимунно
заболяване, което означава, че вашето тяло напада своите
собствени тъкани,
както ако би ви
защитавало от заболяване или
нараняване,
причинено от
външен източник. Това заболяване може да
причини проблеми и на други органи – сърцето,
мускулите, кръвоносните съдове,
нервната система
и очите.

Подагра

Подаграта се счита за един от най-болезнените видове артрит. Кристали от
пикочна киселина се натрупват в ставните връзки, сухожилията или ставните
кухини. Тези утайки предизвикват възпаление, зачервяване, топлина, болка,
скованост.

Предупредителни знаци

 Непрестанни болки в ставите
 Възпалени стави
 Твърди или изтръпнали ставни
връзки
 Чувствителност или болка при докосване на ставните връзки
 Проблеми с нормалното използване или движение на ставите
 Топлина и зачервяване на тези
места

Лечение

Някои лекарства могат да ви помогнат да контролирате болката. Почивката и упражненията ще помогнат на ва-

шите стави да се движат по-лесно. Също
така е силно препоръчително теглото
ви да е в нормални граници.
При ревматоиден артрит. С правилно лечение можете да контролирате това заболяване и да предотвратите
неговото развитие. Ако следвате правилното лечение и препоръките на вашите лекари или терапевти, ще можете
да се движите по-лесно и да облекчите болката.
Поради естеството на това автоимунно заболяване може да страдате от остри атаки в определени часове, които
също могат да бъдат контролирани с
медикаменти.
При подагра. Основно трябва да
снижите нивата на пикочна киселина
в кръвта, като следвате определен хранителен режим и с помощта на медикаменти,
които вашият лекар
ви предпише. Найчесто е използването на кортикостероиди,
като преднизон
или колхицин, които са специфични болкоуспокояващи при подагра.

Общи съвети
при артрит

отслабване. Найдобрият начин да премахнете прекомерния натиск в ставите е да отслабнете. Ставите, които ще ви бъдат „найблагодарни“, ако това се случи, са коленете, стъпалата, глезените, бедрата
и гръбнакът.
упражнения. Друг изключително
важен елемент са физическите упражнения. Заседналият начин на живот е
изключително вреден за хората, които
имат заболявания като артрит. Добре е
упражненията да се ръководят от квалифицирано лице, като физиотерапевт,
за да имат нужния ефект. Избягвайте упражнения с прекомерно напрежение
върху ставите, защото те не са подходящи за лица над 50 години. Умерените
упражнения, като ходене и йога например, са най-добрият вариант.
не вдигайте големи тежести. Последното нещо, което един човек, който
има артрит трябва да не прави, е вдигането на големи тежести. Така ще настъпи влошаване на болестта.

Дълголетие
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100 ГОДИНИ ОТ НЬОЙСКИЯ МИРЕН ДОГОВОР

Как бе унижена България
1918 г. Този документ е подписан на се налагат непосилни за нашата стра27 ноември 1919 г. от министър-пред- на икономически санкции. Наложени
седателя на Царство България и пред- са огромни репарации - над 2 милиарставители на Антантата за установя- да златни франка (27 милиарда лева) с
ване на мир. Българската делегация 37 години срок за изплащане при 5%
била поставена при унизителни усло- годишна лихва. България трябва да
вия - под стража, без право на възра- предаде на победителите 70 825 глажения и предложения.
ви едри домашни животни в срок от
Мирният договор е одобрен с 5 години. За същия срок да се достацарски указ №50 от 15 януари 1920 г. вят 50 000 белогвардейци от армията
Ратифициран е от Народното събра- на атамана Врангел, настанени у нас,
ние на 9 август 1920 г. Срещу подписи- както и разходите за издръжката на
те на българската делегация начело с окупационните войски на Антантата.
Александър Стамболийски подписва договора
Александър Стамболийски от другата Според договора България е лишена
страна са съюзените страни, а именно от правото да получи вземанията от
ьойският мирен договор се
Солунското примирие
САЩ, Великобритания, Франция (Ру- други страни, включително и от съразглежда у нас като унизитеСлед пробива на фронта при До- сия излиза от войната след револю- юзничката си Германия.
лен, несправедлив, диктат на бро поле българската армия, изто- цията 1917 г.), Италия, Белгия, Гърция,
В договора на България се забравеликите сили. Това е истина. Избягва щена и при мизерни условия, започ- Румъния, Сърбия, Полша, Словения, нява да има наборна армия, а се разсе въпросът има ли вътрешни причи- ва да се бунтува срещу виновници- Чехословакия, Япония и т. н.
решава да поддържа войска от дони и виновни за този пораженчески те за националната катастрофа. След
С този договор дипломатически броволци, сведена до 20 000 души,
край. През 2018 г. много публикации Владайското въстание правителство- се установява разграбването на части включително офицерите и служитебяха посветени на големия героизъм то на Александър Малинов е прину- от България, оказващи тежки после- лите, до 10 000 души жандармерия на нашите войски през Първата све- дено да търси изход от войната с Ан- дици за развитието на родината ни общо 30 000 души въоръжени сили.
товна война по бойните
през след- На България се забранява да притеполета на Сърбия, Румъващите де- жава военни параходи, подводници,
ния и особено сраженисетилетия. военна авиация, укрепления и пр. За
ята в Добруджа.Това съДокументът следене на спазването на тези задълщо е историческа истина.
се състои жения у нас е изпратена военна конБългарската войска досот 13 точки: тролна комисия.
тойно се е представяла.
1. Устав на
България е принудена да се отКрайните загуби са от поОбществото каже от правата си върху отнетите
литически грешки и ненана народи- й територии от Антантата. На бълдеждна дипломация. При
те. 2. Грани- гарското население от отнетите теразглеждане на тези съци на Бълга- ритории е даден срок от 2 години
бития се изяви и еуфоричрия. 3. Поли- да определят поданството си, като
ната русофобия - за агретически кла- приелите българско поданство трябсивността на Русия, че ние
узи. 4. Воен- вало в срок от 12 месеца да напуссме били братушките и т.
ни, морски нат родните си места. Същевременн. Да се опитаме да кажем
и въздуш- но според Конвенцията за доброволистината.
ни клаузи. но изселване, което е част от НьойСлед първата наци5. Военно- ския мирен договор, Западна Тракия
онална катастрофа през
пленници и е обезбългарена, понеже българите
1913 г. поради грешки
гробници. 6. са се изнесли.
на главното командване
Санкции. 7.
България понесе тежки пораБългарската делегация
Турция си възвръща наРепарации. жения и унижения от Ньойския миново Одринска Тракия, освободена тантата. Използва за връзка с команд- 8. Финансови клаузи. 9. Икономиче- рен договор. След избори на 17 авпрез 1912 г. с героизма и жертвите ването на Съединението консула на ски клаузи. 10. Въздухоплаване. 11. густ 1919 г. идва на власт правителна нашата армия. Турция обезбълга- САЩ в София Мърфи, отправяйки Пристанища, водни пътища и желез- ството на Александър Стамболийрява този район и отново има евро- молба за примирие. Това става ус- ници. 12. Труд. 13. Разни.
ски. През 1921 г. е проведен рефепейска част.
пешно и на 29 септември 1918 г. в гр.
От 114 434 кв. км. територия рендум за съдене на виновниците
Известно е как през юни 1914 г. за- Солун е подписано споразумение за
почва Първата световна война меж- спиране на неприятелските действия
ду Антантата (Великобритания, САЩ, между съглашенските сили и БългаИталия, Русия, Гърция, Сърбия, Ру- рия. Документът е подписан от прамъния) и Централните сили (Герма- тениците Андрей Ляпчев и генерал
ния, Австро-Унгария, Турция, а после Луков от българска страна, и от геи България). През 1914 г. цар Ферди- нерал Франше д`Епре от съглашеннанд I и правителството водят тай- ска страна.
ни преговори. Голяма роля изиграСпоред Солунското споразумева и министър-председателят Васил ние България се задължава незабавРадославов - опитен политик, юрист но да освободи от български войски
член на БАН. Но и тогава е имало ко- сръбски и гръцки територии, да дерупция. Дали му във Виена 3 милиона мобилизира армията си с изключелева и той допринесъл за включване ние на 3 дивизии за поддържане на
на България на страната на Централ- вътрешния ред и за охраняване на
ните сили. България е във война с границите. Освен това Царство Бълвсички страни на Антантата. На 1 ок- гария се задължава да предаде на
томври 1915 г. страната обявява вой- съюзниците цялото си въоръжение,
на на Сърбия. Заедно с немски вой- да освободи съглашенските военски разгромява сръбската армия и тя нопленници, като остави български
се пренася на о-в Корфу. През 1916 г. войници за заложници и подписване
Протест срещу Ньойския договор
наши войски навлизат в Румъния и 2 на окончателния мирен договор. Семесеца са в Букурещ. Сражения има в кретните клаузи на Солунското спо- на България се отнемат 11 278 кв. за националната катастрофа.
Добруджа между български войски и разумение дават право на Съглаше- км. земя. Границите на съседите се
Осъдени и затворени са виновчасти от Румъния и Русия. През 1917 нието (Антантата) да заеме с войските определят, като се дават във владе- ните министри, като един от тях,
г. поради гражданска война Русия из- си който и да е пункт от българската ние на Румъния населените с бъл- министър-председателят Васил Рализа от играта, след като сключва уни- територия и да я използва. България гари Южна Добруджа; Западните дославов, задочно е осъден на допокрайнини, Царибродско, Боси- животен затвор. Той избягва отгозителен договор с Централните сили е окупирана.
леградско и Струмишко - на Юго- ворността, като след Солунското
- Брест-Литовския мирен договор, на
Стига се до Ньойския
славия; Западна Тракия и отстъпе- примирие 1918 г. емигрира в Герма3 март 1918 г.
мирен договор
ните от Турция земи през 1915 г. се ния. Не се завръща и умира в Берлин
От българска страна той е подписан
Антантата печели войната и Цен- дават на Гърция. Макар че в дого- на 21.Х.1929 г. След кървавия преот Атанас Тошев - посланик във Виена. Русия губи с този договор Западна тралните сили капитулират. Като те- вора е предвидено Западна Тракия врат на 9 юни 1923 г. правителствоУкрайна и Западна Белорусия. Обаче хен съюзник и Царство България е гу- временно да се управлява от Съг- то на проф. Ал. Цанков през 1924 г.
след месеци започва обрат във воен- беща страна. Така се стига до унизи- лашението, само след месеци и тя амнистира осъдените виновници,
ните действия. Антантата предприе- телния Ньойски договор. Ньой тога- е предадена на Гърция, като с този включително и Васил Радославов.
ма офанзива и Германия, Австро-Унга- ва е предградие на Париж, столицата акт България трайно загубва излаз
Доцент Гено МАТЕЕВ,
рия, Турция и България губят иници- на Франция. Разположен е северно от от Бяло море.
Според
Ньойския
мирен
договор
д-р
на
философските науки
Булонския
лес
с
52
435
жители
през
ативата и накрая търпят поражение.
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27.XI. - 3.XII.2019 г.
Диема
СРЯДА, 27 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”,
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”, сезон
3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”, сезон
3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Петата заповед” – екшън
с уч. на Рик Юн, Роджър
Юан, Даня Рамирес, Кийт
Дейвид, Бокийм Уудбайн
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Свободна територия”
01:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:50 Еротичен телепазар
04:00 „Национална лотария”
04:30 Професионална борба:
„Първична сила”, 48-и епизод
ЧЕТВЪРТЪК, 28 ноември
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”,
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”, сезон
3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”, сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ”, сезон
3
16:00 „Женени с деца” сезон 5, 2
епизода
17:00 „Взривна вълна” – екшън
с уч. на Стивън Сегал, Том
Сайзмор, Денис Хопър,
Джейми Пресли, Питър
Грийн, Нас, Кевин Гейдж,
Майкъл Халси
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6

Виасат Хистори
сряда, 27 ноември
06:15 Дните, които написаха
историята еп. 9
07:00 Страхотни изобретения
еп. 1
07:30 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 3
08:30 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 4
09:30 Мистериите на кралските
убийства
12:10 География на убийствата
15:40 Смъртносно разузнаване
19:15 Титаник: Истории от дълбините еп. 4
20:05 Възход и падение: Повратните точки на Втората
световна война еп. 6
21:10 Смъртносно разузнаване
еп. 3
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 2
23:00 Обратно броене: Издигането и падането на Берлинската стена еп. 2
00:00 Епични жени воини - Викингите
01:05 Втората световна война в
цветове еп. 2
02:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 2
03:05 Обратно броене: Издигането и падането на Берлинската стена еп. 2
03:55 Епични жени воини - Викингите
04:50 Машините на войната еп. 6
05:45 Страхотни изобретения
еп. 2
четвъртък, 28 ноември
06:15 Дните, които написаха
историята еп. 10
07:20 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 10
07:50 Вътрешен поглед към
кралския двор еп. 1
09:05 Вътрешен поглед към
кралския двор еп. 2
10:20 Вътрешен поглед към
кралския двор еп. 3
11:30 Истинската война на тронове еп. 1
12:20 Истинската война на тронове еп. 2
13:15 Истинската война на тронове еп. 3
14:05 Истинската война на тронове еп. 4
14:55 Приказки от кралската
спалня
16:05 Приказки от кралския гардероб
17:10 Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята еп. 1
18:05 Хенри и Ан: Любовниците,
които промениха историята еп. 2
19:00 Епични жени воини - Викингите
20:05 Втората световна война Битки за Европа еп. 1
21:10 Смъртносно разузнаване
еп. 4
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в

Най-гледаните

48

Български

тв програми

25

21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Механикът” – екшънтрилър с уч. на Джейсън
Стейтъм, Бен Фостър,
Доналд Съдърланд, Тони
Голдуин, Джеф Чейс
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 29 ноември
06:00 „Драга фамилия” сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
11:00 „Снайперисти“ сезон 5
12:00 „Хавай 5-0” сезон 2
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
15:50 „Женени с деца” сезон 5
16:20 „Женени с деца” сезон 6
16:50 „Тежка кавалерия” – екшън
с уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Вивика А. Фокс, Раз Адоти,
Вив Лийкок
19:00 „Снайперисти“ сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” сезон 2
22:00 „Сталинград” – военен
екшън с уч. на Томас
Кречман, Пьотр Фьодоров,
Мария Смолникова, Янина
Студилина, Филипе Райнхард, Хайнер Лаутербах,
Сергей Бондарчук
00:40 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:30 „Фрактура” – предаване за
рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 30 ноември
06:15 „Без багаж”
06:45 „Щурите съседи” сезон 4
08:45 „Досиетата „Грим” сезон 6
10:00 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
10:30 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар, Емили дьо Равин, Кен
Дукен, Рупърт Грейвс, II
част
12:30 „Национална лотария”
13:00 Футбол: Жребий за УЕФА
ЕВРО 2020, директно
13:30 Студио „УЕФА ЕВРО 2020“,
директно

14:00 „Дейвид Блейн: Отвъд
магията” – документален
филм
15:10 „Свободна територия” –
екшън с уч. на Робърт Дювал, Кевин Костнър, Анет
Бенинг, Майкъл Гамбън,
Майкъл Джетър, Диего
Луна, Джеймс Русо
18:00 „Взривна вълна” – екшън
с уч. на Стивън Сегал, Том
Сайзмор, Денис Хопър,
Джейми Пресли, Питър
Грийн, Нас, Кевин Гейдж,
Майкъл Халси
20:00 „Заместникът” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Джули Кокс, Алън Маккена, Уилям Таплей, Иън
Вирго
22:00 „Серийни убийци“ – криминален трилър с уч. на
Джон Траволта, Салма
Хайек, Джеймс Гандолфини, Джаред Лето, Скот Кан,
Лора Дърн, Майкъл Гастон
00:00 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 1 декември
06:45 „Щурите съседи” сезон 4
08:45 „Досиетата „Грим” сезон 6
10:00 „Комисар Рекс“ сезон 15
11:00 „Тенекиеният човек”
– приключенски филм с
уч. на Зоуи Дешанел, Алан
Къминг, Нийл МакДона,
Катлийн Робъртсън, Раул
Трухильо, Ричард Драйфус,
I част
13:00 „Без багаж”
13:30 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар, Емили дьо Равин, Кен
Дукен, Рупърт Грейвс, II
част
15:30 „Зохан: Стилист от запаса”
– комедия с уч. на Адам
Сандлър, Джон Туртуро,
Роб Шнайдер, Емануел
Шрики, Ник Суордсън,
Лейни Казан
17:45 „Тежка кавалерия” – екшън
с уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Вивика А. Фокс, Раз Адоти,
Вив Лийкок
20:00 „Пределна скорост” – екшън с уч. на Чарли Шийн,
Настася Кински, Джеймс
Гандолфини, Кристофър
Макдоналд, Гари Бълок
22:00 „Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилчм

Хоуп, Ема Самс, Антъни
Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 2 декември
06:00 „Драга фамилия” сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0” сезон 2
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 6, 2
епизода
17:00 „Заместникът” – екшън с
уч. на Жан-Клод Ван Дам,
Джули Кокс, Алън Маккена, Уилям Таплей, Иън
Вирго
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” сезон 2
22:00 „Под дулото на пистолета”
– екшън с уч. на Стивън
Сегал, Пол Калдерон, Бърни Макинърни
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 3 декември
06:00 „Драга фамилия” сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0” сезон 2
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 6, 2
епизода
17:00 „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
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” сезон 2
22:00 „Градска справедливост”
– екшън с уч. на Стивън
Сегал, Еди Грифин, Кармен
Серано
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 4 декември
06:00 „Драга фамилия” сезон 2
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0” сезон 2
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 6, 2
епизода
17:00 „Стрелeцът” – екшън с уч.
на Уесли Снайпс, Уилям
Хоуп, Ема Самс, Антъни
Уорън, Питър Йунгблуд
Хилс, Райън Макклъски
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” сезон 2
22:00 „Черна зора” – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон ПайпърФъргюсън, Джулиан Стоун
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
03:40 Професионална борба:
„Първична сила”, 49-и епизод
ЧЕТВЪРТЪК, 5 декември
06:00 „Драга фамилия” сезон 3
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:20 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0” сезон 2
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3

16:00 „Женени с деца” сезон 6, 2
епизода
17:00 „Пределна скорост” – екшън с уч. на Чарли Шийн,
Настася Кински, Джеймс
Гандолфини, Кристофър
Макдоналд, Гари Бълок
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” сезон 2
22:00 „Механикът: Възкресение”
– екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Джесика Алба,
Томи Лий Джоунс, Мишел
Йео, Сам Хазелдин
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 6 декември
06:00 „Драга фамилия” сезон 3
07:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
08:00 „Кобра 11: Обади се!”
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
11:00 „Снайперисти” сезон 5
12:00 „Хавай 5-0” сезон 2
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър” сезон 5
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” сезон 3
16:00 „Женени с деца” сезон 6, 2
епизода
17:00 „Трите нинджи: Битка в лунапарка” – приключенски
екшън с уч. на Хълк Хоган,
Лоуни Андерсън, Джим
Варни, Матю Ботъшис
19:00 „Снайперисти” сезон 5
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис” сезон 6
21:00 „Хавай 5-0” сезон 2
22:00 „На лов за Червения
Октомври” – екшън с уч.
на Шон Конъри, Алек
Болдуин, Скот Глен, Сам
Нийл, Джеймс Ърл Джоунс,
Тим Къри, Джефри Джоунс,
Джос Акланд
00:50 „Фрактура” – предаване за
рок музика
03:10 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 7 декември
06:00 „Без багаж”,
06:30 „Щурите съседи” сезон 5
08:45 „Досиетата „Грим” сезон 6
10:00 „Комисар Рекс” сезон 16
11:00 „Икона” – трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Майкъл
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик

Бергин, Аника Петърсън,
Бен Крос, Джос Акланд, I
част
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Джеси Стоун: Без милост”
– криминален филм с уч.
на Том Селек, Кати Бейкър, Кол Суддут, Стивън
Макхати, Криста Алън,
Уилям Садлър, Мей Уитман
15:20 „Теория за големия взрив”
- сериал, сезон 11
16:00 „Заложници”
18:00 „Черна зора”
20:00 „Пастирът”
22:00 „Книгата на Илай”
02:20 Професионална борба:
„Разбиване”, 49-и епизод
НЕДЕЛЯ, 8 декември
06:45 „Щурите съседи” сезон 5
08:45 „Досиетата „Грим” сезон 6
10:00 „Комисар Рекс” сезон 16
11:00 „Тенекиеният човек” II част
13:00 „Без багаж”
13:30 „Трите нинджи: Битка в лунапарка” – приключенски
екшън с уч. на Хълк Хоган,
Лоуни Андерсън, Джим
Варни, Матю Ботъшис
15:30 „Икона” – трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Майкъл
Йорк, Джеф Фейхи, Патрик
Бергин, Аника Петърсън,
Бен Крос, Джос Акланд, I
част
17:15 „На лов за Червения
Октомври” – екшън с уч.
на Шон Конъри, Алек
Болдуин, Скот Глен, Сам
Нийл, Джеймс Ърл Джоунс,
Тим Къри, Джефри Джоунс,
Джос Акланд
20:00 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл, I част
22:00 „Икарус” – екшън с уч. на
Долф Лундгрен, Стефани
фон Пфетен, Саманта Ферис, Дейвид Люис, Линдзи
Максуел, Джон Тенч, Бо
Свенсон, Кейтлин Маджър,
Моник Гандертън
00:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:15 Еротичен телепазар

цвят еп. 3
23:00 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
00:05 Живите мъртви на Помпей
01:05 Втората световна война в
цветове еп. 3
02:10 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 3
03:10 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
04:05 Живите мъртви на Помпей
05:00 Въоръжени мъже: Изкуството на войната еп. 1
05:50 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 4
петък, 29 ноември
07:00 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 6
08:00 Кралски братовчеди на
война еп. 1
09:10 Кралски братовчеди на
война еп. 2
10:25 Титаник: Истории от дълбините
14:00 Обратно броене
15:50 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия
17:50 Денят, в който Кенеди умря
18:55 Живите мъртви на Помпей
20:00 Втората световна война Битки за Европа еп. 2
21:05 Смъртносно разузнаване
еп. 5
22:00 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 4
23:00 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
00:00 Първите хора еп. 4
01:10 Втората световна война в
цветове еп. 4
02:10 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят еп. 4
03:10 Николай и Александра
04:05 Първите хора еп. 4
05:05 Въоръжени мъже: Изкуството на войната еп. 2
05:55 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 5
събота, 30 ноември
07:20 Кацането на Луната: Найголямата измама?
08:25 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 5
09:15 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 6
10:10 Рим: Първата световна
суперсила еп. 1
11:05 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
12:05 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
13:05 Търсачи на Библията еп. 1
14:10 Търсачи на Библията еп. 2
15:15 Помпей: В очакване на
бедствието еп. 2
16:10 Китай от времето на Мао
17:15 Епични жени воини - Викингите
18:15 Личният живот на историческите личности еп. 5

19:10 Опасна Земя еп. 3
20:10 Личният живот на кралските особи еп. 4
21:05 Обратно броене: Издигането и падането на Берлинската стена еп. 1
22:00 Завръщането на Черната
смърт
23:00 Мъртвият викинг еп. 4
23:55 Мъртвият викинг еп. 5
00:50 Мъртвият викинг еп. 6
01:40 Загадъчни средновековни
убийства еп. 2
02:35 Загадъчни средновековни
убийства еп. 3
03:25 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 7
04:15 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 8
05:00 Прокълнати династии еп.
12
05:25 Епични жени воини - Викингите
неделя, 1 декември
06:20 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 3
07:10 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 4
07:40 Тайните на великите британски замъци
09:25 Американски принцеси
12:20 Елизабет и нейните врагове, сезон 1, еп. 1
13:15 Елизабет и нейните врагове, сезон 1, еп. 2
14:10 Елизабет и нейните врагове, сезон 1, еп. 3
15:05 Вътрешен поглед към
кралския двор
18:40 Децата на кралица Виктория, сезон 1, еп. 3
19:55 Приказки от кралската
спалня
21:00 Нил: 5000 години история,
сезон 1, еп. 3
22:00 Обратно броене
22:55 Загадъчни средновековни
убийства
00:45 Дните, които написаха
историята
01:50 Загадъчни средновековни
убийства
03:35 Загадки в музея
05:05 Прокълнати династии,
сезон 1, еп. 13
05:30 Митични зверове, сезон 1,
еп. 1
понеделник, 2 декември
06:25 Кройката на времето, сезон 1, еп. 1
07:10 Наполеон
10:45 Тридесетгодишната война
17:10 В търсене на “Ориент Експрес”, сезон 1, еп. 1
18:05 В търсене на “Ориент Експрес”, сезон 1, еп. 2
18:55 Първите хора
20:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 1
21:05 Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 6
22:00 Островът на Адолф
23:05 Последното пътуване на
Романови
00:05 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 1
00:55 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, сезон 1,
еп. 5

02:05 Островът на Адолф
03:05 Последното пътуване на
Романови
04:05 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 1
04:45 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, сезон 1,
еп. 3
05:40 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 6
вторник, 3 декември
06:25 Кройката на времето, сезон 1, еп. 2
07:10 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 1
07:40 Митични зверове, сезон 1,
еп. 1
08:35 Търсачи на Библията, сезон 1, еп. 1
09:40 Търсачи на Библията, сезон 1, еп. 2
10:45 Тайните на египетските
пирамиди, сезон 1, еп. 1
11:45 Тайните на египетските
пирамиди, сезон 1, еп. 2
12:45 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 1
13:40 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 2
14:40 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 3
15:35 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 4
16:30 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 5
17:25 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 6
18:20 Египетски загадки, сезон 1,
еп. 7
19:15 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 1
20:05 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 2
21:05 Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 7
22:00 Зверовете на Хитлер
23:00 Денят, в който Кенеди умря
00:05 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 2
00:55 Тридесетгодишната война
- Желязната ера, сезон 1,
еп. 6
02:00 Зверовете на Хитлер
03:00 Денят, в който Кенеди умря
03:55 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 2
04:45 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, сезон 1,
еп. 4
05:35 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 7
сряда, 4 декември
06:15 Кройката на времето, сезон 1, еп. 3
07:20 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 2
07:50 Митични зверове, сезон 1,
еп. 2
08:45 Мъртвият викинг
14:10 Смъртоносно известна
ДНК
17:05 Невидимият град на Рим
18:10 Живите мъртви на Помпей
19:15 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 2
20:05 Най-великите събития от
Втората световна война в

цвят, сезон 1, еп. 3
21:05 Смъртносно разузнаване,
сезон 1, еп. 8
22:00 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
23:05 Руската революция
00:05 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 3
00:55 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 1
01:55 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
03:00 Руската революция
03:50 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 3
04:40 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, сезон 1,
еп. 5
05:30 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 8
четвъртък, 5 декември
06:10 Кройката на времето, сезон 1, еп. 4
07:00 Американски принцеси
09:50 Шестте съпруги на Хенри
VIII
13:30 Кралски братовчеди на
война, сезон 1, еп. 1
14:40 Кралски братовчеди на
война, сезон 1, еп. 2
15:50 Приказки от кралския гардероб
16:55 Приказки от кралската
спалня
18:05 Тайните на Забранения
град в Китай
19:05 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 3
19:55 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 4
20:55 Тайните на мъртвите, сезон 2, еп. 1
22:00 Изобретатели под знака на
свастиката
23:05 Пърл Харбър: Истината,
сезон 1, еп. 1
00:00 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 4
00:55 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 2
01:50 Изобретатели под знака на
свастиката
02:50 Приказки от кралската
спалня
03:50 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 4
04:35 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, сезон 1,
еп. 6
05:25 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 9
петък, 6 декември
06:10 Кройката на времето, сезон 1, еп. 5
07:10 Наполеон
10:45 Тридесетгодишната война
17:10 В търсене на “Ориент Експрес”
18:55 Истинската война на тронове, сезон 1, еп. 4
19:50 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 5
20:50 Тайните на мъртвите, сезон 2, еп. 2
22:00 Островът на Адолф
23:05 Пърл Харбър: Истината,
сезон 1, еп. 2
23:55 Първите хора, сезон 1, еп.

5
01:05 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 3
02:05 Островът на Адолф
03:05 Пърл Харбър: Истината,
сезон 1, еп. 2
03:55 Първите хора, сезон 1, еп.
5
04:55 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, сезон 1,
еп. 7
05:45 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 10
събота, 7 декември
07:20 Митични зверове, сезон 1,
еп. 3
08:20 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 7
09:10 Загадки в музея, сезон 7,
еп. 8
10:05 Рим: Първата световна
суперсила, сезон 1, еп. 2
10:55 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията, сезон 1, еп.
1
11:55 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията, сезон 1, еп.
2
12:50 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията, сезон 1, еп.
3
13:50 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията, сезон 1, еп.
4
14:50 Помпей: В очакване на
бедствието, сезон 1, еп. 3
15:50 Кройката на времето, сезон 1, еп. 3
16:25 Кройката на времето, сезон 1, еп. 4
17:00 Кройката на времето, сезон 1, еп. 5
17:35 Кройката на времето, сезон 1, еп. 6
18:10 Личният живот на историческите личности, сезон 1,
еп. 6
19:05 Пърл Харбър: Истината,
сезон 1, еп. 1
20:05 Пърл Харбър: Истината,
сезон 1, еп. 2
21:00 Обратно броене
22:00 Истинският доктор Живаго, сезон 1
23:10 География на убийствата
01:55 Загадъчни средновековни
убийства, сезон 1, еп. 6
02:50 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 1
03:35 Загадки в музея
05:10 Парижки мистерии, сезон
1, еп. 1
05:35 Митове и чудовища, сезон
1, еп. 1
неделя, 8 декември
06:25 Кройката на времето, сезон 1, еп. 6
07:00 Страхотни изобретения,
сезон 2, еп. 22
07:30 Тайните на великите британски замъци
09:15 Шестте съпруги на Хенри
VIII
12:50 Наполеон
16:25 Личният живот на кралските особи
21:00 Нил: 5000 години история,
сезон 1, еп. 4
22:00 Животни на война, сезон 1,
еп. 1

22:55 Загадъчни средновековни
убийства, сезон 1, еп. 3
23:50 Загадъчни средновековни
убийства, сезон 1, еп. 4
00:40 Дните, които написаха
историята, сезон 1, еп. 8
01:15 Дните, които написаха
историята, сезон 1, еп. 9
01:50 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 2
02:45 Средновековните мъртъвци, сезон 3, еп. 3
03:35 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 13
04:20 Митични зверове, сезон 1,
еп. 1
05:10 Парижки мистерии, сезон
1, еп. 2
05:40 Митове и чудовища, сезон
1, еп. 2
понеделник, 9 декември
07:20 Митични зверове
09:10 Тайните на великите британски замъци
18:55 Първите хора
20:05 Най-великите събития от
Втората световна война
21:05 Загадки в музея
22:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 1
23:05 Мистериите на кралските
убийства, сезон 1, еп. 1
00:00 География на убийствата
00:50 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 4
01:55 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 1
03:00 Мистериите на кралските
убийства, сезон 1, еп. 1
03:45 География на убийствата,
сезон 2, еп. 1
04:35 Въоръжени мъже: Изкуството на войната, сезон 1,
еп. 8
05:25 Загадки в музея, сезон 4,
еп. 11
вторник, 10 декември
06:10 Прокълнати династии
07:30 Страхотни изобретения,
сезон 1, еп. 5
08:00 Митични зверове, сезон 1,
еп. 6
08:55 Египетски загадки
11:45 Изгубеният град на гладиаторите
12:45 Митични зверове;
19:15 География на убийствата,
сезон 2, еп. 1
20:10 Най-великите събития от
Втората световна война в
цвят, сезон 1, еп. 7
21:10 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 2
22:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 2
23:05 Мистериите на кралските
убийства, сезон 1, еп. 2
00:00 География на убийствата,
сезон 2, еп. 2
00:50 Дубровник: Републиката,
сезон 1, еп. 5
01:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, сезон 1, еп. 2
02:55 Мистериите на кралските
убийства, сезон 1, еп. 2
03:40 География на убийствата,
сезон 2, еп. 2
04:30 Пирамидите: Разгадаване
на мистерията еп. 1
05:20 Загадки в музея, сезон 4,

2

26
Он еър
27 ноември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История– предаване с Росен Петров
/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 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
28 ноември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите

Фокс
Сряда, 27 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:15 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пришиване
Четвъртък, 28 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:55 Батман
23:00 Манифест
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи

48

Най-гледаните
29 ноември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 Автентичните храни
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
02:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
30 ноември, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг
10:00 Светът отгоре – филм
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Boec.BG
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Обратната страна на
Луната
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Ликвидация - криминален сериал
22:30 Натрапчиви ритми –
романтичен, Франция,
2014 г.; режисьор: Фани
Ардан; в ролите: Азия
Ардженто, Франко Неро,

Нуно Лопес, Жерар Депардийо
00:10 Новините ON AIR
00:30 Характери
01:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История- предаване с Росен Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
1 декември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
06:30 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
08:00 Опорни хора09:00
Ези-тура: Шопинг
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
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
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG
19:30 Код „Ято“ – военен сериал
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - криминален сериал
22:30 Изчезналата империя
– драма, Русия, 2008 г;
режисьор: Карен Шахназаров; в ролите: Армен
Джигарханян, Александр
Ляпин, Лидия Милюзина,
Егор Барановский
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с

04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пришиване

Неделя, 1 Декември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Играта
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Мистър и мисис Смит
22:00 Смотаняци 2
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Петък, 29 Ноември
06:00 Последният мъж на света
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:35 Батман
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Смотаняци 2
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пришиване
Събота, 30 Ноември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Сириана
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Играта
22:00 Батман
00:55 Агентите на ЩИТ
01:50 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

Понеделник, 2 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
11:40 Смотаняци 2
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване
Вторник, 3 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа

тв програми

Български

Даниел Ненчев
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция История- предаване с Росен Петров
2 декември, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
3 декември, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Настояще и минало
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 VIB
15:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
02:30
03:00
04:00
04:30

08:55
09:50
11:40
12:30
13:30
14:25
15:15
16:10
17:10
18:05
18:35
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:45
01:15
01:45
02:30
03:10
04:05
04:50
05:15

Под наблюдение
Кости
Светкавицата
Агентите на ЩИТ
Манифест
Касъл
Под наблюдение
Престъпления от класа
Кости
Теория за Големия взрив
Теория за Големия взрив
Малкълм
Малкълм
От местопрестъплението: Маями
Светкавицата
911
Манифест
Касъл
Малкълм
Малкълм
Пришиване
Куантико
Демоните на Да Винчи
Кости
От Ел Ей до Вегас
Пришиване

Сряда, 4 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 Светкавицата
12:30 911
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 Риф Брейк
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

Милена Милотинова
Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Опорни хора

4 декември, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Одисей
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
5 декември, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
Четвъртък, 5 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Риф Брейк
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 Батман се завръща
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване
Петък, 6 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:45 Батман се завръща
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 Чарли и шоколадената
фабрика
23:25 Теория за Големия взрив
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
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6 декември, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Райски градини
10:00 По следите на храната
10:30 Вътрешно разследване
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:30 Денят ON AIR
05:30 Новините ON AIR
7 декември, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Boec.BG
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Обратната страна на
Луната
17:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите
с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - криминален сериал
22:30 Цареубиец- исторически, драма, Русия, 1991
г; режисьор: Карен Шахназаров; в ролите: Олег
Янковский, Малкълм
Макдауъл, Армен Джи-

гарханян
00:15 Новините ON AIR
00:30 Характери
01:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
8 декември, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
06:30 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
08:00 Опорни хора
09:00 Ези-тура: Шопинг
10:00 Светът отгоре
10:30 Можеш и по-добре
11:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
12:30 Новините ON AIR
13:15 Дъщеря на закона
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
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
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG
19:30 Код „Ято“
20:30 Дъщеря на закона
21:30 Тялом и духом - криминален сериал
22:30 Влюбените – романтична
музикална драма
00:45 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия – предаване
за съвременна култура с
Даниел Ненчев
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR с Миглена Георгиева

03:10
04:05
04:50
05:15

Понеделник, 9 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:45 Чарли и шоколадената
фабрика
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Манифест
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пришиване
02:30 Куантико
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 От Ел Ей до Вегас
05:15 Пришиване

Демоните на Да Винчи
Кости
От Ел Ей до Вегас
Пришиване

Събота, 7 Декември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
12:05 От местопрестъплението: Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Мистър и мисис Смит
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 911
19:30 Ърнест попада в затвора
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Батман се завръща
00:50 Агентите на ЩИТ
01:50 Чикаго
02:45 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости
Неделя, 8 Декември
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Пазители на времето
11:05 От местопрестъплението: Маями
12:05 От местопрестъплението: Маями
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Ърнест попада в затвора
16:05 Манифест
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Бандитки
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Чарли и шоколадената
фабрика
00:25 V като Вендета
02:45 Чикаго
03:40 Под наблюдение
04:30 Кости
05:15 Кости

Вторник, 10 Декември
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:20 Теория за Големия взрив
06:40 Теория за Големия взрив
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Макгайвър
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 Светкавицата
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 Манифест
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Макгайвър
17:10 Кости
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Теория за Големия взрив
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 Светкавицата
22:00 911
22:55 Скорпион
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
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Български
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1. Прочетете филм
с Том Ханкс.

1. Първата буква от азбуката ни.
2. Модел наши телефони апа-рати.
3. Пътна полиция . 4. Термин в джудото. 5. Стремително
нападение. 6.Прозвище на
Футболната легенда Христо
Стоичков. 7. Пустиня в Чили. 8. Два
върха в Стара
планина .
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Алеко, Кариби, Етилен, Ка,
Обиск, Ина, Фа, Араб, Рали, ОН, Орт, Абака, Об, Расо, Араба, Амок, Каменар,
Бакара, Сакар, Кораб, Ром,
Рат, Лико, Абати.
отВесно: Барака, Акар,
Бира, Осака, Гоби, Аромат,
Аборт, Ер, Ад, Иба, Ан, Ра,
Ибараки, Парис, Барок, Ма,
Краб, Ро, Па, Акаба, Атила, Аба, Малини, АК, Села,
Омара, Леке, Оборот, Нонан, Ками.

На всяка
следваща дума
от стълбата
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една буква , а
останалите се
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ВоДораВно: Касис, Мидас,
Патос, Адонис, Пагода, Табор,
Никел, Талин, Едил, Дедал, Мира, Лир, Терор, Ати, Хан, Бикарбонати, Док, Кал, Итака, Вар,
Озон, Адоба, Рада, Галия, Атила,
Борис, Бамако, Истина, Алиса,
Амати, Канон.
отВесно: Кител, Догма, Адипоза, Сабир, Колби, Идол, Ниас, Сор, Тик, Яма, Декан, Минерал, Ака, Исидор, Атом, Карбиди, Апел, Отолит, Сал, Анабаси, Атака, Пот, Ита, Бик, Адам,
Рона, Талих, Варан, Иравади,
Синан, Расин.
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Спорт
„А”
РФГ,
XVII
кръг

Лудогорец победи
с 2:1 Локомотив (Пловдив) в дербито на кръга.
Успехът бе
десети пореден за „орлите“, но не
дойде никак
лесно. Разградчани бяха догонващи на „Лудогорец Арена“ още в 12ата минута, когато Ален
Ожболт откри резултата. С голове на Марселиньо (15) и Джоди Лукоки (31) шампионите
стигнаха до успеха.
Така възпитаниците на Станислав Генчев
събраха 45 точки и увеличиха аванса си пред
„смърфовете“ на върха
в класирането на 9 точ-

„Орлите” матираха
„смърфовете”

ки. Двата тима предложиха много интересен
мач, изпълнен с редица
положения за гол. Пловдивчани дадоха серио-

зен отпор на лидера в
класирането, но въпреки това не успяха да си
тръгнат поне с точка от
Разград.

Останалите резултати:

Национална баскетболна лига

Балкан записа поредна победа

Суперлига волейбол мъже – 7-и кръг

Н

Хебър излезе начело

осителят на
Купата и Суперкупата
на България Хебър (Пазарджик)
излезе начело във
временното класиране, след като
записа 7-а поредна победа от 7 мача и има 19 точки. Момчетата на
Атанас Петров биха категорично у
дома Арда (Кърджали) с 3:0 (25;17,
25:19, 25:20).
Шампионите
от Нефтохимик са
втори с 6 победи
и 1 загуба.
В следващия 8-и кръг
Хебър гостува на Нефтохимик в голямото дерби. „Тигрите“ от Пазарджик доминираха през

кините се
разписаха, а найрезултатен
бе
Димитър
Димитров
с 19 точки. Кени
Хол изигра силен
мач и приключи със
17 точки и
12 борби,
а 17 вкара
и Алекс Симеонов. 16 точки вкара
Марко Радонич, а 15 добави Дайшон Найт.
За Ямбол над всички бе Александър Матушев с 23 точки. Петар Вукович се разписа със 17 точки, а
Дарин Иванов се отличи с 11 точки и по 7 борби и асистенции. Победата бе седма за баскетболистите на Йовица Арсич, които имат и
едно поражение.
В следващия кръг Балкан гостува на Спартак Плевен.

Една десета от секундата не стигна на
Алберт Попов да се
класира за втория
манш на първия слалом от сезона в Световната купа по ски в
Леви, Финландия.
Алберт Попов отпадна след първия
манш на слалома в Леви от Световната купа по ски алпийски дисциплини.
Българинът се класира на
34-то място след първата част
от състезанието, а негово-

целия мач и не позволиха на гостите да противодействат.
Над всички за Хебър
бе влезлият като резер-

ВК Левски победи шампиона Нефтохимик Бургас с 3:2 гейма в истинска
волейболна драма.
„Сините“ съумяха да поведат с 2:0
гейма, но допуснаха изравняване до
2:2, за да се стигне до решителен тайбрек, в който момчетата на Андрей
Жеков надделяха с 18:16, а с това спечелиха и срещата.
Това беше и четвърта поредна победа в полза на „сините“, докато шампионите допуснаха първо поражение
през настоящата кампания.

ва още в първия гейм
Спас Байрев със страхотните 19 точки (3 блока и 59% ефективност в
атака) за победата.

Ветеранът Смилен Мляков имаше
основна заслуга за успеха на Левски,
след като в решителните моменти
преодоля защитата на бургазлии. Воденият от старши треньора Николай
Желязков състав пропусна един мачбол при 15:14 в своя полза.
Останалите срещи завършиха
при следните резултати:
Монтана – Добруджа 3:1
Марек – Дунав 3:0
Славия – ЦСКА 0:3
Черно море – Пирин Разлог 1:3

Нов успех за Берое

Безмилостната серия на Берое Стара Загора в женската баскетболна „А“ група, Изток,
продължава. Вицешампионките надвиха Ло-

Драматичен Първи старт за сезона
развой на Алберт Попов

На истинска драма станаха
свидетели любителите на баскетбола в Спортен комплекс Правец.
Два пропуска от линията за
наказателен удар на Димитър
Маринчешки в последните две
секунди попречиха на гостуващия Спартак Плевен да си тръгне с победата, въпреки че изоставаше през цялото времетраене на мача.
„Студентите“ записаха четвърта победа за сезона след
77:76. В следващия си мач А1
Академик гостува в Бургас на
Черноморец.
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„Сините” свалиха Нефтохимик от върха

Ботев Враца – ЦСКА 0:3
Славия – Черно море 0:1
Арда – Витоша 2:0
Дунав – Берое 0:3
Левски – Царско село 2:0

Шампионът Балкан записа нова
победа в Националната баскетболна лига, след като пред собствена
публика не се затрудни с Ямбол и
победи със 112:86. Домакините бяха категорични и поведоха още в
началото, за да не изпуснат водачеството до края.
Мачът бе дебютен като старшитреньор за Стойо Чолаков, който
замести начело на Ямбол заболелия Иван Чолаков.
Всички баскетболисти на дома-

Спорт
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комотив Стара Загора
със 115:46 (25:20, 28:6,
27:11, 35:9). Теодора Динева продължи серията
си от резултатни мачове и завърши с 28 точки, 6 борби, 4 асистенции и 5 отнети топки.
По 20 точки добавиха

Тото 2
93 тираж
5 от 35

94 тираж
5 от 35

I теглене: 12, 13, 14, 25, 32
II теглене: 12, 14, 23, 33, 34

I теглене: 1, 4, 7, 19, 25
II теглене: 2, 22, 24, 26, 30

I теглене: 15, 16, 24, 25, 39, 42

I теглене: 1, 7, 10, 22, 25, 33

I теглене: 3, 5, 24, 25, 30, 32

I теглене: 3, 9, 20, 30, 39, 47

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

Позиции: 2, 4, 8
Числа: 6, 8, 7

то време е 56.97 секунди.
Вторият ни представител Камен Златков пропусна
врата и не завърши първото
спускане.

Радослава Бъчварова и Калина Аксентиева.
Аксентиева добави и 11 борби. Близо до дабъл-дабъл бе и
Жаклин Златанова - 18 точки
и 9 борби.
Нито
една състезателка на Локомотив не премина границата
от 10 точки. По 8 вкараха Златка Маданкова
(10 борби) и Валерия
Алексиева.
Така Берое остава начело с осем точки от четири мача. Втори е Академик Пловдив с шест
точки.

Зодиак
7, 9, 10, 23, 29
Печеливша зодия: 1

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

Позиции: 3, 6, 7
Числа: 7, 0, 7

Зодиак
3, 8, 30, 34, 39
Печеливша зодия: 3

Страницата подготви Цветан Илиев
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ъководството
на клуб „Златна
есен” – Стражица, с председател Радка Узунова, заместникпредседател Иваничка
Блажева и членове Маруся Петрова, Невянка
Пройнова, Гинка Рачкова и Николинка Иванова работят с присъщия си ентусиазъм, задружно и отговорно.
Проблемите, които поставят пред общинското ръководство, са във
връзка с тези на града и общината. Много
добре се приемат мероприятията с патриотична тематика. Като
последователи на именития си съгражданин
– писателя Ангел Каралийчев, пенсионерите обичат родния си
дом, своето родно място, хората от родния си
край, земята и най-вече децата. Вълнуващи
и незабравими са тържествата, свързани с
името на Ангел Каралийчев. Дълбока диря
оставят честванията за
Апостола на свободата
Васил Левски и поетареволюционер Христо Ботев, за кървавата
Априлска епопея през
1876 г., за 3 март – Освобождението на България от османско иго,
и др. Тези патриотични прояви са придружени винаги с подходящи песни, разкази и
стихове. Провеждат се
много и различни екскурзии до исторически
места – в Ловеч, Къкрина, Хисаря и пр. Стражишките пенсионери
от клуб „Златна есен“
участват активно във
всички градски и общински тържества. За
осми път те се радват
на фолклорния и литературен фестивал „Житената питка“. За отлично представяне в различните културно-масови прояви получават многобройни награди, отличени са с
медали, дипломи и почетни грамоти. Всеки
член има възможност
да се изяви с участие
в различни по рода си
прояви. Към пенсионерския клуб съществуват три певчески гру-

Съюзен живот
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Задружно
семейство

пи с различни жанрове.
Те участват активно в
тържества, фестивали,
както и в много други
празнични мероприятия. Наградите им са
многобройни. Разбира
се, най-голяма е заслугата за тези успехи на
художествения ръководител на певческите
състави Атанас Костов,
председател на местното читалище.
Активните членове
на стражишкия пенсионерски клуб
„Златна есен“
поддържат
добри връзки и похвални взаимоотношения
с клубовете
от общината
за обмяна на
опит. Те често гостуват и
са приятели с
клубовете от
Попово, Търговище, Горна Оряховица, Арбанаси,
Върбица, Балван и много
други клубове от региона
и страната.
Клубът има много добри
връзки с народно читалище „Развитие – 1895“
с председател Атанас
Костов, който е почетен гражданин на Стражица. Разбира се, тук е
мястото да посочим с
признание, че местното
общинско ръководство
се грижи за проблемите на клуба и тяхното ре-

шаване. Защото пенсионерският клуб „Златна
есен“ е ценна придобивка за подобряване не само на живота, но и на
самочувствието на възрастните хора в този живописен и красив български край.
Пенсионерските клубове от цялата община Стражица празнуваха Деня на възрастните
хора. Поканата бе отправена от общинското

ръководство, начело на
което е градоначалникът Румен Павлов.
Хората с прошарени
коси изказват сърдечна благодарност за това, че общинското ръководство отделя време за
най-възрастните не само от града, но и от селата на общината. С чувство на нескрито задо-

Читалища

волство председателят
на клуба Радка Узунова
сподели, че са уважили
всички болни и трудноподвижни пенсионери,
посещавайки ги по домовете, поднасяйки им
обяд, осигурен с клубни
средства, които получават от спонсори. Най-голяма е и благодарността
им към местния спонсор
Николай Николов.
Забележителен е и
традиционният шахматен фестивал в Стражица, който винаги се провежда в просторния салон на пенсионерския
клуб „Златна есен“ и на
който тази година гостува заслужилата учителка по български език и
литература от Търговище шахматистката Димитринка Карамфилова.
Накрая ми се ще да
споделя пред многобройните читатели на
този техен любим вестник един интересен и
любопитен факт - че в
моето родно поповско
село Гагово местният
пенсионерски клуб с
ръководител дългогодишната
учителка
Руска Попова също
носи името „Златна
есен“ и е
с активна
културнопросветна
дейност.
Няма да е
никак лошо стражишкият
клуб да се
сприятели с моите съселяни, достойни потомци на
септемврийци от
1923 г.
И нека винаги златната есен с листопада
на дните, превърнати
в паметни спомени, да
обагря с мъдрост душите им, да ги прави все
по-добри и да им носи
здраве и щастие цяло
столетие!
Стефан НИКОЛАЕВ
Снимки: Валентин
ПЕТРОВ
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Празничен
концерт
Невероятен празник имаме ние, българите - невероятен
и единствен в света.
В този ден при нас
се завръщат невидимите духове на великите учители с идеята да струват добро,
за да осъзнаем силата на единството в
името на майка България. Да осъзнаем
как се тачи и обича,
как се пази и гради
език, народ и държава, как се носят достойно българско име,
чест и слава!
За втора година
пенсионерите от ОС
на "СП - 2004 - Бургас" организираме
празничен концерт,
посветен на народните будители. Община Бургас възнагради нашата идея с огромна кошница цветя. Поздравление получихме от Йорданка Ананиева – заместник-кмет по "Образование и култура към
общината.
Празничното тържество откри смесен хор "Хармония"
от ККП "Четирилистна
детелина", кв. Ветрен,
Бургас. Последва рецитал, посветен на народните будители, от
състава за художествено слово към ОС на
"СП - 2004 - Бургас".
Заредиха се поздрави от певческите състави от пенсионерските клубове
към нашето сдружение от кв. Банево, кв.
Сарафово, кв. Меден
рудник, с. Извор, ансамбъл "Китка" - ККП
"Зора". Вълнуващо изпълнение поднесоха
приятелите ни от кв.
Лозово - китка от песни и стихове за будителите. Дамски хор
при ККП "Морски звуци" – Бургас, изпълни
бодри песни за България - нашата родна
страна, която днес от-

даде чест и слава на
своите будители.
Сцената на Културен дом при ДНА –
Бургас, оживя, екна от
възрожденски и революционни песни.
Сатиричният състав "Ни чул, ни видял"
съм "СП - 2004 - Бургас" зарадва присъстващите със сценките
"Професорът и абитуриентът" и "На родителска среща".
Тържественият
концерт завърши с
най-емоционалното
изпълнение на патриотични и руски
песни от състава на
запасните
офицери и моряци "Маяк"
към "СП - 2004 - Бургас". Те внесоха много празнично настроение. Залата на ДНА
се взриви от аплодисменти и радостни възгласи!
Празничният концерт, посветен на народните будители, събра в себе си възхищението, вълнението и преклонението
на пенсионерите както към будителите от
епохата на Възраждането, така и към днешните народни будители. Ние имаме нужда от тях и днес. Те
поддържат огъня на
просветата, културата и духовността, защото времето няма
да спре, а българският дух продължава да
живее.
Нека помним и
предаваме на младото поколение посланието, което ни остави Васил Априлов:
"Един народ, който
има съзнание, писменост, култура и наука,
непременно ще има
светла и трайна бъднина!"
Тонка Петкова
- председател на
лит. клуб "Марияна
Велева" към
"СП - 2004 - Бургас"

Любими песни от миналото за настоящето

Н

а 1.11.2019 г. стартира нов проект на читалище “Искра - 1964”, гр. София, насочен към най-възрастните и финансиран
от Национален фонд “Култура”, програма “Социално ангажирани изкуства ‘19”. Проектът е
озаглавен “Любими песни от миналото за настоящето” и цели активно включване на хората
от третата възраст в културния живот.
За съжаление голяма част от хората в тази възраст у нас са притиснати от материални затруднения, допълващи общото отпадане на организма и здравословните проблеми, често съпътстващи напредването на възрастта. Но като че ли

най-страшни са социалното изключване, самотата
и скуката, появяващи се вследствие на физическите и финансовите ограничения.
Именно тези проблеми адресира проектът на читалище „Искра – 1964“, който протяга ръка към хората в златната възраст, за да им даде разбиране,
съпричастност и подкрепа, предоставяйки им нови социални контакти и културни дейности. Проектът е насочен конкретно към осем домове за стари
хора в гр. София, Брезник, Самоков и с. Вакарел и
предвижда да се направи проучване на културните потребности и музикалните вкусове на техните
обитатели, за да се подготви едночасов концерт с
любими техни песни, който ще се изнесе във всеки един от домовете-партньори. Ще се търси траен
ефект от събитието чрез предоставяне на звукозапис и копие на текстовете на песните с цел хората

от домовете да могат и сами да възпроизвеждат
събитието по-нататък.
Целта е концертът да положи началото на нова културна практика – певчески сбирки за изпълнение на любими песни с оригиналните или
творчески претворени текстове. Любимите песни ще създадат атмосфера на познатост и уют за
възрастните хора в една културна среда, твърде различна от времето на тяхната младост. Същевременно ще се поощряват интересите и към
друг род културни дейности чрез установяване
на трайни контакти между клубовете и формациите на читалище „Искра – 1964“ и домовете-партньори, както и между самите домове-партньори.
Лора Георгиева
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Вслушвам се в сърцето и интуицията

- Много ми е трудно
да ги сравнявам. Камерата си е камера, сцената си е сцена. Обичам
ги еднакво и ми носят
еднакво вълнение, емоции и магия. Казват, че
всеки актьор трябва да
има свой дом, а това е

от човешки характери.
Минах през хулиганка,
девственица, принцеса, силиконка, учителка, Пипи, криминална психоложка, компаньонка, сирак, журналистка, селянка, майка, домакиня, смъртта

Негово Величество Театърът!
- Да изключим за
малко камерата. Разкажете ни за театралните ви турнета.
- Част от трупата на
Театър „София”съм,
там ще ме намерите.
Последно направихме
една прекрасна комедия на младия драматург Михаил Казаков
за Шуменския театър
- „Кризисен център”, с
това заглавие обикаляме страната надлъж и
шир, заедно с колегите ми Ивайло Захариев, Ники Станоев, Юлиян Рачков и Иво Йончев. Композитор на музиката е още един изгряващ талант - Тодор
Василев, а режисьор е
Съби Събев.
- Кои качества и на
коя героиня ви заинтригуваха най-силно
до момента?
- Признавам си, че
всяка героиня, която
трябва да съживя, за
мен е огромно предизвикателство и свръхлюбопитна психологическа загадка. Всяка
роля, която съм изиграла, ми е била вълнуваща и интересна и
съм изживявала пътя
до раждането й пред
публика. Хубавото е,
че героините ми са коренно различни една
от друга. Цяла палитра

и какво ли още не. Както вече загатнах, остава
ми само да изиграя зла
жена. Всички тези персонажи са ме вълнували и интригували много, правят го и до днес.
За мен няма малка или
незначителна роля!
- Играли сте рамо до
рамо с холувудски колеги, снимали у нас. С
кои и какво си казахте,
преди режисьорът да
извика: „Камера! Екшън!”?
- Например „Непобедимите” на Силвестър Сталоун. Обмених

за, сочейки към реквизитните оръжия: „Хубави пушки, а?”, а аз отговорих: „Да, но за жалост изкуствени.” И почервеняла от срам, се
врътнах и си тръгнах
(смее се).
- Вие сте популярна
и чаровна. Имате ли
странни фенове, които се влюбват в някой
ваш образ и после ви
преследват?
- Ами от време на
време се включват разни странни индивиди
в социалните ми мрежи, но много учтиво ги
отклонявам. Иначе по
улиците чувам всякакви обръщения: „Ооо,
г-жо Димитрова”, или
„Как е Куката, Яна” или
„Кера, Кера-а-а, тая
Бонка те съсипа”
(смее се). Но фанатични преследвачи засега не съм
имала, дано си остане така.
- Ако можете да
изберете накъде
да полетите сега,
без ограничения,
каква посока бихте избрали?
- Веднага отлитам на някой остров, на който има
само лято, опъвам
една палатка на
плажа в близост
до някое барче и
не мърдам оттам
до дълбока старост.
-   Бих казал, че думите на чилийската писателка Исабел
Алиенде „Само сърцето е това, което ни
движи и определя
ходовете на съдбата
ни” чудесно ви прилягат. Съгласна ли сте
с мен?
- Прекрасна е Изабел
Алиенде, много я харесвам. И да, абослютно съм съгласна. За мен
важи с пълна сила, никога не се вслушвам в
разума - винаги в сърцето и интуицията си.

няколко думи с Джейсън Стейтън. Той ка-

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Силвия Петкова е родена на 7 юли 1987 г. в София. Учи испански
език в 13-о СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и освен него владее и английски, има спортни и музикални умения. Завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Здравко Митков през 2010 г. Участва в редица популярни български сериали и
филми, както и в холувудски продукции, снимани у нас. От 2011 г. е
в трупата на театър „София“, където можем да я гледаме в спектаклите „Пипи дългото Чорапче“, „Тирамису“, „Олд Сейбрук и „Последният страстен любовник”, „Съгласие“, „Кризисен център” и др.
Популярнаст й носи участието в медицинския сериал „Откраднат
живот”, както и поверената й главна роля на Кера в поредицата
„Пътят на честта”. Майка е на син с интересното име Сива.

От стр. 1
Особено пък от Зоки.
Това е третият сериал,
който снимаме заедно,
и смея да твърдя, че се
разбираме с половин
дума.
Приемам сериала
като поредния интересен проект, който идва
в живота ми, и работя
всеотдайно, макар и в
бързите обороти, в които се налага да снимаме. Героинята ми Кера е
образ, който досега не
съм играла - още едно
прекрасно предизвикателство за мен, шанс
да обогатя още повече
палитрата от изиграни
персонажи и доказателство за мен, че мога
„да вляза под всяка кожа” и да изиграя всичко.
Остава ми само ролята
на злодей за колекцията ми от разновидности
(смее се).
Съчувствам на Кера за тежкия път,
който съдбата й поднася, и й се
възхищавам на силата, вярванията и
железните принципи. В много отношения си приличаме, но
аз съм доста по-експресивна
и давам воля на всяко
свое чувство, докато нея животът я е научил да е обрана, преценяваща, борбена. Аз
често изпадам в кратки
моменти на самосъжаление, когато имам проблем за преодоляване.
- Сюжетът на поредицата е базиран на
реална история. Имахте ли възможност да
се срещнете с прототипа на вашата героиня?
- Да, сценарият е на-

писан по действителни
събития - събиращи изживявания на главните
ни сценаристки Елена
Иванова и Милена Фучеджиева. Истината е,
че за мен прототип са
всички онези жени, хиляди по света, на които ежедневно се налага да преминават буквално през ада, за да се
погрижат сами за децата си. Онези жени, които въпреки всичко не губят достойнството си и
не се продават, потъпквайки в себе си принципи и морал. Които са готови на още по-ужасни
дни, но ги държи чувството, че един ден децата им ще се гордеят с
тях и постъпките им.
- Ген или естествен
развой на нещата е актьорското поприще за
вас?

ведения, и тогава беше
първият ми контакт с актьори. Казах си - тези хора са изключително интересни, забавни и умни
- бих се радвала да стана
като тях. И така започна
всичко, свързано с тази
професия.
Първият човек, който ме въведе в основите на актьорството, е прекрасният Петър Върбанов. Бях в неговата театрална школа преди изпитите в НАТФИЗ. Благодарение на него
се подготвих така,
че проф. Здравко Митков да ме
приеме. Освен от
тях много научих
и от асистентите
ни Ани Вълчанова и Петьо Пейков (мир на душата му), но найголямо вдъхновение и
знание получих от Никола Гълъбов, който беше наш преподавател
по сценична реч. Ако
имам учител, когото боготворя, то това е той -

- И двете, може би.
Моят дядо Иван беше много артистичен,
имал е желание да става артист, но така и не е
кандидатствал. Аз като
малка винаги си измислях доста странни игри,
влизах в роли постоянно, по-късно започнах
да работя като промоутър (човек, който популяризира даден продукт) по магазини и за-

великият актьор на Театъра на армията, Бог да
го прости. А в по-късен
етап, на професионална сцена, срещнах Николай Поляков, който
за мен е като енциклопедия за хубав театър.
- Участвате в много
театрални постановки, кино и телевизионни филми и предавания. Къде се чувствате най-добре?
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Албена Bулева се похвали с ново гадже

Албена Bулева се
похвали с ново гадже, кипърец. Устатата блондинка работеше като камериерка и
рецепционистка в хотел в Kипър до края на
октомври, когато приключи активният туристически сезон на
острова.
Mакар че се е трудила усърдно, блондинката намирала време и
за забавления. Бившата водеща се хвали, че
има нов ухажор, който
настоятелно се бори за
вниманието й.

„Hямам мира от
тези кипърски мъже… Често ме бъркат за рускиня, защото смятат, че ако
една жена е хубава,
то задължително е
от Mосква или Санкт
Πетербург. Затова не
се връзват на лъжите ми, че съм туркиня. Tа така… Съществувам си тук под прикритието на руска туристка и обирам покани за кафета. Добре
че почти за нищо не ми
се налага да плащам,
защото кавалерите са

достатъчно щедри“, коментира Bулева.
Сред обожатели й се
откроил един, който ус-

пял да привлече вниманието
й. С него били
колеги в хотела. Kипърецът
много харесал
нашенката
и
флиртът им кипял с пълна сила. Албена била
наясно, че няма
да излезе нищо
сериозно от това, но гледала да си запълва свободното време
и да се забавлява по
време на престоя си
в чужбина.

Саня Борисова остава
приятелка с бившия си

Р

аздялата на Саня Борисова и
Hики Илиев се случи преди
две години. Това стана из-

вестно на почитателите им доста по-късно. Актьорите, които бяха заедно почти 10 години, днес
са приятели и дори си помагат.
Πътят от разочарованието,
взаимното нараняване при разлъката не бил нито лесен, нито
кратък, загатвали са и двамата. И
явно е така, защото Саня май все
още не е готова за нова връзка.
„Истината е, че преживях голям шок и ми трябваше дълго време да се събера отново.
Πриключих десетгодишен брак
и работни отношения, в които
влагах цялата си енергия. Беше
ми наистина доста трудно, но с

Радина Kърджилова
и Деян Донков
са неузнаваеми
Радина Kърджилова и Деян Донков са заедно
вече осем години. Двойката е една от най-коментираните и се тресе от страст. Актьорите отдавна
са в устата на феновете и колегите си, но отново
ги изненадаха с поведението си.

времето все повече оценявам
случилото се. Tрябвало е да стане. Чувствам се добре, щастлива
съм, правя неща, които обичам.
Tова ми е най-важно. Имам много
приятели. Дори с Hики сме приятели”, сподели актрисата, след
като напусна риалитито „Фермата”. „Безброй много неща продължавам да уча от него и от
всеки човек, който е част от живота ми за кратко или за по-дълго”, споделя актрисата. Сред важните неща, които е научила от
Hики Илиев, е това да бъде побалансирана и сдържана, какъвто е той.

Г

ала разбуни феновете си, че е хазартна личност. Блондинката заяви, че редовно търка билетчета от националната лотария.
„И аз търкам билети”, изненада преди
време с признанието
си Гала зрителите на
Hова телевизия. Hейната дългогодишна половинка Стефан също
бил запален по игрите
с числа. Kупувал си ги в
бензиностанциите, докато зарежда с гориво,
а Гала – предимно от
касите на кварталния
супермаркет.
Mакар че играели
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Kошмарът на
Mарта Bачкова
Година след като спря всякакви диети, Mарта
Bачкова пак е започнала да се мъчи с недохранване. Актрисата наскоро си подари доста дълго
и питателно пътуване до Франция и Южна Испания, което я е наляло не само с емоции, но и с
излишни калории. Сега искала да коригира щетите върху и без това закръглената си фигура.
Πоследната екскурзия на вечно усмихнатата звезда на „Откраднат живот” била истинска
злоупотреба с кулинарни изкушения.
За Франция и
Испания тя пътува като част
от голямата и
доста стройна компания
на Юлиан Bергов, Захари Бахаров, Евтим
Mилошев и Tеодора Духовникова заедно
със своите половинки. Mарта пък бе в комплект с най-добрия си приятел Bладо Πенев. Двамата са единствените в групата, които имат проблеми с поддържането на теглото си. Tъй като компанията не се деляла, посещенията в ресторантите в
двете държави били нещо, което двамата повъзрастни актьори не успели да избегнат. И
тъй като истинският турист държи да опознае
в подробности всичко, включително местната
кухня, двамата се нахвърляли върху храната като невидели. Hа Bладо това не се отразило кой
знае колко, но Mарта се окръглила за броени
дни. Ето защо се е наложило актрисата, която
цял живот се бори безуспешно с килограмите,
отново да се мъчи с диета.

И Гала търкала билетчета
редовно, досега удряли само
дребни суми от
20-30 лева.
Има и други звездни личности, които залитат по хазарта.
Πевицата
Kристина Димитрова без притеснение си признава за този порок.
„Πочти всеки божи ден от 15 години насам посещавам казино. Обичам
хазарта и не виждам
смисъл да го крия!”,
споделя дуетната по-

ловинка на Орлин Горанов. Πо думите й голяма част от популярните родни личности

са зарибени по комара, но никой няма смелост да си го
признае публично.
B светските среди упорито се говори, че по комара залитат още актрисата
Аня Πенчева, както
и певицата Богдана
Kарадочева.
Изпълнителката
на „Иване“ от време
оно е всеизвестна с
бохемския си начин
на живот, шумните
компании от гости вкъщи вечер, където с отлежало уиски се играе
покер.

Циркът между Рачков и Mария няма край
Bъпреки катаклизмите в отношенията си двамата са луди един по друг.
Bлюбените бяха засечени да се разхождат из
глухите задни улички из центъра на София. Радина изненада мъжа си в театъра и той си тръгна с
нея ръка за ръка. Двамата флиртуваха, закачаха
се, гледаха се начумерено, после се прегръщаха
и се държаха като влюбени тийнейджъри. А топлата връзка помежду им ясно показва, че искрите на любовта не са угаснали дори след раждането на детето. Πреди време Донков сподели, че
с Радина се чувства много спокоен и уверен. Актьорът призна, че двамата обичат да рискуват и
експериментират, а именно това ги държи толкова здраво привързани един към друг.
Звездата от Hародния театър признава още, че
с любимата си често губи всякакви задръжки. Hо
пък това поддържа искрата на любовта им, дори
и след две деца. Деян и Радина имат син - Христо, а от първия си брак с Анастасия Ингилизова
актьорът има втори син - Деян-младши.

От раздялата на комика Димитър Рачков
и бившата
господарка
на ефира и
сърцето му
Mария Игнатова измина повече от година, но драмите между тях нямат
край.
Откакто не са тандем на сцената и в живота, двамата избягват
да се засичат на едно
и също място. Дори на

фирмените партита не
ходели, ако имали информация, че другият ще отиде. След края
на връзката им Игнатова и Рачков изнервят с
капризите си всички в

шоубизнеса.
Πрез лятото бившите водещи на
„Господарите” поставили изричното условие на организаторите на изложба, че ще уважат събитието само
ако се появят на нея
по различно време.
Hаложило се домакините да организират посещението им
така, че да се разминат
с половин час. Bсъщност 8-годишната им
връзка е живото доказателство за истин-

ността на народната мъдрост, че счупеното не се лепи. След
едногодишна раздяла
една от най-обсъжданите двойки у нас реши да даде втори шанс
на отношенията си.
Bъзкръсналата им
любов обаче не оцеля
дълго и те окончателно се разделиха. Mитко и Mария вече нямат нито една поява
заедно.
Рязко са секнали и
офертите към звездната двойка за участия и
частни партита.

Страницата подготви Соня Вълкова
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бронзовите деца на лидице Çíàåòå

Е

дин от най-страшните епизоди от Втората световна война е
унищоженото от нацистите чешко село Лидице. На 9 юни 1942 г. подразделения на немската
полиция ограждат селото и блокират всички пътища към него по подозрението, че тук се укриват участници в убийството на управителя

на Бохемия и Моравия
Рейнхард Хайдрих. Цялото мъжко население
над 15 години било разстреляно, жените били
отведени в концлагера
Равенсбрук. От всичките 98 деца били оставени само 13 на възраст до
1 година, които да бъдат
отгледани в немски детски заведения. Останалите заедно с децата от

Лежаки били убити в
газовите камери в лагера на смъртта близо до Хелмно на територията на Полша.
Всички постройки в
Лидице били подпалени и изравнени до
земята. Престъплението
с децата от Лидице разтърсило дълбоко скулпторката Мария Ухитилова. През 1969 г. тя решила да създаде бронзова
композиция на децата
от Лидице, която да бъде
паметник - символ на децата, жертви от войната.
Изработването на 82
фигури на деца в реален
размер е отнело две десе-

тилетия. Ателието, в което били създадени фигурите, било посетено от
хиляди хора от цял свят.
Спонтанно започнали да
събират средства за изграждане на паметник от
бронз, който още тогава
потресло всички, които са го виждали. През
март 1989 г. авторката
завършила скулптурите
в гипс, обаче събраните
средства били крайно
недостатъчни. Първите
три фигури били отляти
с нейни лични спестявания. За съжаление през
есента на същата година
тя починала. През 1990
г. работата продължили

мъжът й Й. В. Хампл и дъщеря й Силвия Кланова.
През пролетта на 1995 г.
на обозначения участък бил изготвен бронзов постамент, облицован с гранитни плочи, а
после 30 „бронзови деца“ обърнали поглед към
родното село.
От 1996 г. постепенно били монтирани и
останалите фигури. Последните 7 били включени към композицията през 2000 г. Днес в
долината 42 момичета и 40 момчета, обезсмъртени в бронз, напомнят за ужаса, преживян през 1942 г.

Êорабúт на Îдисей е на Êакво състарява æените
дúното на ×ерно море
Корабът на
митичния герой Одисей лежи на дъното
на Черно море. Български
и чужди учени
го доказаха,
след като изследваха дървено парче от
плавателния съд, потънал преди около 2 хиляди и 400 години. Наричат го "Кораба на Одисей",
защото има абсолютно аналогично изображение
върху древногръцката ваза "Одисей и сирените", изложена в Британския музей. Досега всички са мислили, че нарисуваното е плод на фантазията на древните гърци. Изображението обаче напълно съвпада с подводната находка. Тъй
като корабът е на дълбочина от два километра,
той е изследван с високотехнологични машини
в рамките на най-мащабния подводен археологически проект - Black Sea Map, от преди две години. Тогава учените откриват близо 60 кораба,
потънали през различните векове и на различна дълбочина.

Не е тайна, че бременността и
раждането влияят на физическото
и емоционалното състояние на жената, но за за съжаление не винаги
положително, въпреки че се смята,
че майчинството краси жената. Едно
от последните проучвания сочи, че
организмът на родилата жена остарява много
по-бързо в
сравнение с
този на нераждалата.
Утешителната новина
е, че колкото по-късно
роди жената, толкова
повече шансове има да
живее дълго. Учените от университета „Джордж Мейсън“ в щата Вирджиния, САЩ, са изследвали теломерите
на 2000 жени на възраст от 20 до 44
години. Сред тях имало такива с едно
или две деца, както и бездетни. Според резултатите теломерите на раж-

Върхът на активен подводен
вулкан - удобен за живот
Северни морски котки, каквито в Аляска от
три десетилетия се класифицират като силно
намалели, се оказа, че
са намерили убежище
на малък остров, който
е връх на активен подводен вулкан.
От пукнатините на
о-в Богослов продължават да излизат пара,
серни газове и кал две
години след изригването, което изхвърля
пепел в атмосферата
по пътя на самолетите над Берингово море.
Въпреки това северните морски котки са си
харесали бреговете му
да раждат и да отглеждат малките си.
От географска гледна
точка островът не е необичайно място за тези
животни, известни с дебелата си козина. Повечето от световната популация от 1,1 милиона
северни морски котки
се развъжда в Берин-

гово море. Животните
живеят в океана от ноември до юни, а през
лятото се насочват към
сушата, за да родят и
отгледат малките си.
Популацията на северните морски котки в
Източно Берингово море е около 635 000, като
се развъждат главно на
о-в Сейнт
Пол,

н а
390 км
северозападно от
о-в Богослов. Северни
морски котки има и в
руски води, но не е известно колко.
В центъра на остро-

ва има много фумароли
- струи от вулканични
газове и пари, изхвърляни от пукнатините в
земната кора. Шумът
от някои от тях е като
от реактивен самолет,
а калните гейзери достигат няколко метра височина. Изригванията
през 2016 г. и 2017 г. са
затрупали острова
със скали и са
унищожили цялата растителност.
Островът е
с площ
около
1,2 кв. км.
Заобиколен е
с дълбоки води.
Женските с малки се
връщат от хранене там
по-бързо, отколкото на
други острови и вероятно получават повече
храна.

далите жени имали същата дължина,
както при тези, които не са раждали,
но били с 11 години по-възрастни.
Т.е. майчинството добавя 11 години
към биологичната възраст на жената.
Оказва се, че дължината на теломерите зависи пряко от броя на ражданията. Колкото повече деца има жената, толкова по-бързо
ще остарее, казва ръководителят на изследването Ана Полок. Най-неочакваното и неприятно откритие е, че теломерите при раждалите
жени се скъсяват много по-бързо, отколкото
при пушещите и жените
със затлъстяване. Оказва се, че майчинството
има по-пагубен ефект
от вредните навици. По-рано учени
от Португалия установиха, че жените, които са родили първото си дете
след 30 години, имат повече шансове да живеят по-дълго, тъй като вече
са установили по-здравословен начин на живот.

Ðèñóíêè â ïîëåòî

Подобни странни фигури са се появявали
насред полета с насаждения по целия свят.
За повечето от тях учените смятат, че са дело на човешка ръка.
И с основание - в процеса на изследването им са намирани безспорни доказателства,
че са създадени от хора с особено чувство
за хумор. Има обаче и такива, които са толкова сложни и се появяват толкова бързо в
нивите, че просто няма как да са направени
от местни шегаджии.
Освен това, данни за появата на такива фигури и рисунки съществуват от векове и то
по целия свят - от Китай до Великобритания.

ëè, ÷å...
 Научното название на пъпа е „умбиликус“.
 Човек, който изпушва 1 кутия цигари
на ден, изпива половин чаша катранена
смола на година.
 Човекът е единственият представител на животинския
свят, способен да нарисува права линия.
 Общата дължина коса, която израства от главата на
средностатистическия човек за цял живот, е 725 километра.
 При блондините брадата расте побързо, в сравнение
с брадата на брюнетите...
 Когато човек се
усмихва „работят“ 17
мускула.
 Повърхността на
белия дроб при човека е от порядъка на
100 кв.м.
 Човешката ДHК
съдържа
около
80 000 гени.
 Мъжете се считат за джуджета при
ръст по-малък от 130
см, а жените - по-малък от 120 см.
 Левкоцитите в
организма на човек
живеят от 2 до 4 дни,
а еритроцитите - от 3
до 4 месеца.
 Названията на
пръстите на ръката
при французите са:
пус, индекс, мажор,
анюлер, орикюлер.
 В живота на човек всеки пръст на
ръката се сгъва около 25 000 000 пъти.
 Размерът на човешкото сърце е приблизително равен на
размера на юмрука,
а теглото му е между
220 и 260 грама.
 В състава на човешкия организъм
влизат общо 4 минерала: апатит, арагонит, калцит и кристобалит.
 Човешкият мозък за 1 ден генерира повече електрически импулси от всички телефони по света,
взети заедно.
 Явлението, при
което вследствие на
силна светлина човек
губи способността си
да вижда, се нарича
„снежна слепота“.
 Общото тегло на
бактериите, обитаващи човешкия организъм, е около 2 килограма.
 В главния мозък
на човека за 1 секунда протичат около
100 000 химически
реакции.
страницата подготви
иван ВасеВ
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За най-малките

Феята
Ехо

Пътечка извива нагоре в гората.
По нея се стига навръх планината.
там ехото звънко на воля живее.
когато се смея, и то ми се смее.
и песен, и дума след мене повтаря,
но никога първо не ме заговаря.
- Хей, ехо, къде си? излез да играем!
а то отговаря: „играем, играем…”
дали е така или май ми се струва,
че ехото цял ден със мен се шегува?
Отвръща на всичките мои въпроси,
но сякаш, че шапка невидимка носи.
христина ПетроВа

Мама заминава,
аз сама оставам.
Тук ще си живея
два-три дни без нея.
Но… мама ми каза
чистичко да пазя.
Минаха два дена,
нещо съм смутена.
Мръщя се, поглеждам,
цял ден уж подреждам –
все неподредено,
даже замърсено.
Как да се не мръщя
в тази мръсна къща?
Всичко по земята
спъва ми краката.
Мазните лъжици
хванаха корици.
С мед изцапах ножа –
вънка ще го сложа
заедно с трохите –
да ядат мухите…
Паяжини гъсти

лепнат в мойте пръсти.
Чакам дълго нея –
леличката фея.
Казват, тя добра е.
Казват, всичко знае,
даже вкъщи може
ред голям да сложи

(да почисти тука
бързичко боклука).
Щом я има нея,
тъй ще си живея,
нека види мама
колко съм голяма!
Богоя саПунДЖиеВ

ЛЯСТОВИЧЕ ЛЕКОКРИЛО Åñåí â ãîðàòà
наведоха главички
горските листа,
нашари ги с боички
набързо есента.

- Лястовиче лекокрило,
що в гнездото си се свило?
Не замина ти на юг
и защо остана тук?

Цялата в позлата
празнува днес гората,
вятър я люлее,
песен нежна пее…

- С птиците не отлетях,
много мъка изживях!
Палаво момче с гребло
счупи моето крило!

студ скова земята,
падна и слана,
вледени сърцата
на жълтите листа.

Аз не мога да летя,
океана как ще прекося?
Ще преспивам в храсталака,
тежка зима тук ме чака!

Засвири северняк
и танц завихри с тях,
по земята с песен
изтъка килим чудесен.

- Мило птиче, не тъжи,
за храна не се грижи!
Знай, един добър човек
за крилцето има лек!

тихо, тихо е в гората,
дремят голи дървесата.
глухо е без птича песен,
шета само тъжна есен.

Къщичка ще ти направя,
теб от злото ще избавя!
Мама ще посрещнеш тук
с птиците, дошли от юг!
карамфила МариноВа

Едва появила се
пуканка новичка,
възкликна от радост:
- Родих ли се, божичко?
Родих се! Почувствах го.
Всички подушват
каква ароматна съм
и си подшушват:
- Къде ли е била
такава пук-пуканка?
Не ще да е нашенка.
Не ще да е тукашна.
- Защо ли не виждам
от мен по-красива?
Това пък ме прави
щастлива… щастлива!
Каква съм хрусхрускава,
каква
съм…
такваз съм!
Подскочи от радост
таз пуканка супер,
като да беше
звънчето на кукер.

лили ВенеЦияноВа

Отново от радост
висоооко подскокна
и… цоп! Озова се
в студената локва.
- Ой, милост! Ой, майчице!
Дето те няма.

Пуканка

Къде си, да видиш
белята голяма?
Студената локва
видя що се случи:

- Защо се изплаши? –
попита. – Послушай!
Щом вече си тука,
щом толкоз си супер,
от теб ще направим
спасителен скутер.
От двата ми бряга
ще тръгваш, ще
плуваш
и все благодарствени
думи ще чуваш.
Ще возиш пострадали
дребни мушици,
комарчета, мравки –
все кротки душици.
По цял ден ще вършиш
геройства различни
и всеки ще казва:
- Това ми прилича
на скутерче супер,
от Бог подарено!
Ще плуваш по мен –
твоята локва
студена.
Милица БалаБаноВа

оцветете рисунката
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Звездите са звезди, Живият покойник
защото са високо
Български

С Петя Йорданова
От стр. 1
Днес си спомняме за красивата му
лирика, до която веднъж докоснеш
ли се, никога не можеш да забравиш.

Пада на дланта ми сива пепел
като първа есенна тъга.
Аз сега купувам само шепа.
Колко малко всичко е сега.
Шепа кестени. И нещо мило.
Шепа кестени. И тишина.
Колко много в мен се е смалила
днес оная моя планина.
Евтимов учи за педагог и работи като учител десет години. Но не
спира да ни преподава чрез стиховете си уроци за живота, любовта, спомените от детството и патриотизма.
Обвързва житейския си път с писането и е верен другар на литературата до последния си дъх. Работи като завеждащ-отдел „Поезия“ и
директор на издателство „Народна
младеж“ (до 1984 г.).
Едновременно с това до 1975 г. е
заместник главен редактор на списание „Пламък“. От 1984 до 1988 г.
е главен редактор на вестник „Литературен фронт“.
От 1989 до 1991 г. е главен ре-

дактор на списание „Родолюбие“.
Любовната
му лирика има
своята муза и
тя се нарича
Петя Йорданова. След запознанството
им
Евтимов написва най-известните си и красиви стихове.
Отражение на
любовта на Евтимов може да
намерим в едно
от най-емблематичните стихотворения на поета: „Обич за обич“:

Може само веднъж да целуваш,
ала тази целувка една
до последния дъх да гори,
до последния дъх...
и до гроба.
Стиховете на Евтим Евтимов са не
само красива поезия, част от тях се
превръщат и в едни от най-обичаните български песни: „Високо” на
ФСБ, „Грешница на любовта” на Лили Иванова, „Горчиво вино” на Веселин Маринов, „Обич за обич“ в изпълнение на Георги Христов, „Ако
ти си отидеш за миг“ в изпълнение
на „Импулс“.
И колко хубав завет ни оставя поетът, който си отиде от този свят на
8 юни 2016 г.

Високо, високо, високо,
високо застани,
над завист и обида,
над дребните сплетни.
Високо, високо, високо,
над завист и обида.
Високо, високо, високо,
високо да те видя.
Ива Ваташка

Жега и глад едновременно. От жегата
спасението е сянката,
а от глада… И освен
всички други несгоди
пие му се, та сълзи му
капят. Каквото и пиене да е, само вода да
не е . Да има някой
поне малка ракийка да почерпи, но…
веднъж ли се е случвало такова чудо. А
и пари никой назаем
не дава, защото всеки знае, че няма да ги
върне. Че как да стане това, като месеци
наред е безработен,
горкият! За нищо и
никаква вина му взеха
шофьорската книжка,
а една мравка на пътя не беше прегазил.
Спряха го за проверка и му казаха да слезе
от молотовката. Отвори вратата, но не можа да улучи стъпалото и падна по очи на
земята. Не успя да се
изправи, защото му
тежаха осемте бири
и трите коняка, които беше погълнал минути преди да седне
зад волана. Катаджиите му помогнаха да

стане, но в замяна на
тази услуга му взеха
книжката и не искат да
му я върнат повече от
година, защото и друг
път беше се случвало
да му я вземат. И сега е безработен, безпаричен, гладен и жаден. Не че няма работа. Има, но трябва да
се работи. Викаха го в
горското да залесява.
В комбината за шперплат му предлагаха
добре платена работа, но все отказваше,
защото не подхождала на „образованието” му. Жена му го
изостави, взе си двете деца и отиде при
родителите си оттатък балкана. Остана
сам клетникът. Изглежда, спасение няма и изведнъж една
мисъл като светкавица минава през главата му. Спира кола на
автостоп и отива до
Лопушна – селото, в
което не го познават.
Влиза в телефонната
централа и се свързва със селото на съпругата си Лесковец:
„Ало, аз съм братов-

Тайно

Любовта не умирала - излъгаха ме
хората веднъж.
Любовта е смъртна - отвърнах аз
с поглед, вперен
в дъжда.
Любовта умря, роди се нова,
за старата вече дори не говоря.

Любовта ми като
кибрита,
за миг пламна и завинаги угасна.
Казаха ми те:
вярвай на любимия. Повярвах и сама
останах.
Накрая ме попитаха:
въобще обичала ли си го някога това
момче?
Тихичко отвърнах им с НЕ!

Казаха ми те:
любовта живее в две сърца.
Излъгаха - любовта живее в повече
сърца. Казаха ми те:
Излъгах ги. Обичах те, но някак тайно…
любовта е свята и не гасне.
Георгит ИЛИЕВА, 18 г.

Четиво с продължение

Романът на моя живот

Продължение от бр. 47
Изживях го болезнено. Не помня как съм
довършил снимките.
На другия ден се чудех
какво да кажа на Мери,
а тя реагира спокойно
по телефона: „О, Ламбец, знам. Бина (майката на продуцента Нико Тупарев – бел. ред.)
ми го съобщи най-нагло преди една седмица в Нарру-то”.
Мъжът е лабилно същество. Ранимо,

уязвимо. Той е по-слабият. Да, в него е семката, но родът, плодът е
там, на друго място. Затова жената е по-силната. Тя е тази, която решава. Една жена може
да даде много на един
мъж, може и да го срине. И не само в поезията,
това е реалността.
***
Докато се излъчваше
онзи „ВИП Брадър”, аз
бях в Италия. Добре че
не присъствах на всички истории. Притеснявах се за Мери. Обвинявах тъпата си глава, защото всичко идваше от
нея… Ако навреме й бях
споделил, нищо нямаше
да може да ме събори.
По това време имах
чувството, че ще ме удари някаква болест. И
днес не е ясно дали ракът ми не е предизвикан

от стреса, защото
в моя род нямаме онкологични
заболявания.
Трудно преживях престоя
на сина ми в шоуто. За щастие
днес той няма
нищо общо с онзи Владо от „ВИП
Брадър”. Тогава
беше обсебен от
разни истории,
направо полудял.
Никога не сме
разговаряли защо го направи.
Мисля, че майка му го подведе. Много непочтено…
II. Киното като
любовница
Киното ме направи
популярен и стана може би най-хубавата част
от живота ми. Показа ме

чедът на Цано Момин
от Дълги Дел. Предайте на Сандо Чембера и
на дъщеря му, че вчера Цано внезапно почина. Погребението е
утре в 13 часа. Да донесат всичко необходимо – ядене и пиене,
за да го изпратим както се полага…”
На другия ден около обяд пристига пълен камион с опечалени – роднини, близки, познати на съпругата му. Пристига и тя
с двете си дечица и голям букет цветя. Посреща ги самият „покойник”.
- Ха, добре сте ми
дошли! Цветята оставете до портата, а яденето и пиенето – на
масата. Ако искате да
похапнете и пийнете с
мен и да ме поменете
с добро, седнете, а ако
бързате, може веднага да се върнете обратно. Поне един месец
няма да се налага да
умирам, като гледам
колко ядене и пиене
сте донесли…
Павел ДЖОКОВ,
Монтана

ка” с великия грузински актьор Серго Закариадзе. Гледахме го с
татко в кино „Димитър Благоев” и двамата ревахме като магарета. Не помня на колко години
бях, но вече завършвах гимназията. ТоС Владко като малък
гава си дана публиката още пре- дох сметка за магията
ди да реша, че ще ста- на киното – за хипнозата, за въздействието му
вам артист.
Филмът, който най- върху зрителите.
Преломният момент
силно ме разтърси, беше „Бащата на войни- настъпи, когато Любо-

9

мир Шарланджиев ме
взе във филма „С дъх
на бадеми”. По онова
време играех основно
повърхностни младежи. Той пръв ми даде
различна роля. Миша Белокожов нямаше нищо общо с мен.
Заради филма ме подстригаха трети номер,
сложиха ми очила и така влязох в образа на
математика дърдорко.
Междувременно
в четвърти курс получих предложение
да участвам във филма „Първият куриер”,
който щеше да се снима в Русия. Иван Загубански беше важна роля – дотогава не бях играл положителен романтичен герой. Филмът пожъна успех в
Русия и станах популярен там.
След това с „На всеки километър” се превърнах в народен любимец у нас.
Следва

малки обяви
0897/354828 - купува: електрожен „Кракра“, тип кофа, може и
да е дефектен или изгорял, може да купя и
дефектен, но да е с кабели заводски; ролков
магнетофон Mojka или
„Грундик“
0877/883245 - продава нов запазен неупотребяван слухов
апарат на ниска цена
0876/603884 - продава цистерна неръждаема, 9 куб. м. Цена
3200 лв.
0898/725386,
0 5 8 / 6 2 4 4 9 3 ,
0888/725386 - купува
ръчна помпа за миене на предно стъкло на
москвич 408 УАЗ, стар
модел Волга
0877/882177 - продава бродирани възглавници, ковьори,
две хладни оръжия,
поялник с много припой и резервен нагревател, полилеи, нощни
лампи, аплици, проводници, кабели с различни сечения и дължини
0885/083606,
02/9277167 - домашен майстор поправя
мебели, дограма и др.
Продава триоперационна дърводелска машина, фреза, за „Мерцедес“ купе 114-115,
бял ретро волан, стъкло за фар, тасове и др.
0898/380387,
02/8242129 - продава китеник, спортен
велосипед, радиокасетофон, микроскоп,
аптекарска везна, часовник с кукувица, старинни - часовник, телефон, фотоапарат
02/9878503,
0896/631143 – търси
жена да го гледа като
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0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи

личен асистент с уточняване начина на заплащане
0894/608910 - продавам девет тракийски носии
0876/603884 - продавам ледоходки срещу подхлъзване - 20
лв. с доставката
0988/351784 - купувам стари календари с
картини живопис и репродукции
0887/916699 - продавам дамски кожух нов, от агнешка кожа.
Цена 100 лв.
0885335852 – продава четиритактова
моторна косачка изправна Club Gardien
35 CrossiR за 250 лв.
0876/603884 – продавам цистерна неръждаема, 9 куб. м. Цена 3200 лв.
0899/475418
–
предлагам грамофонни плочи с диаметър
30 см - музика от Паганини, Берлиоз, Чайковски, Бизе, Григ,
Щраус, както и изпълнения на Шаляпин, Кабаиванска, Гюзелев,
Д. Петков и др. Цена
4 лв./бр.
0878/905168 - продавам Кратка българска
енциклопедия,
том 4 - 20 лв., енциклопедичен наръчник
по външна търговия,
том 1
0899/475418 - продавам пет диска с 98
любовни балади и песни, издадени от „Рийдърс дайджест“ със записи

ВЪЗПОМИНАНИЕ
ЕДНА
ГОДИНА
без
о. з. полковник

Трифон
Господинов
Първанов

роден на
3.2.1932 г.
в с. Мадан,
Монтанско,
починал на
27.11.2018 г.
в София
Няма те вече...
Но мъртъв не си!
Жив си сред нас като желан спомен.
И като присъствие в ЗВЕЗДНИТЕ
страници от ЛЕТОПИСА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА
АРМИЯ!
Поклон!
Дълбок поклон
пред паметта ти,
другарю
полковник!
От твоите
приятели

Български
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Съобщения

Съобщение Времето
през декември

На 5 декември, четвъртък, от 10 часа в
604 зала на „Позитано” 20 в столицата ще
се състои обсъждане на книгата на професор Митрю Янков „Демокрация или демагогска олигархия”. Поканваме всички желаещи да присъстват и да вземат участие в
дискусията. Вход свободен!
От организаторите

давам двустаен монолитен апартамент на
четвъртия етаж в перлата на Родопите - Баните, Смолянско, или
заменям за хубава селска къща с баня и тоалетна
0884/411758 - продавам двуетажна къща
с гараж и 2 дка градина
- 5000 лв., с. Нова Върбовка, общ. Стражица
0878/370590 - изгодно продава имот в
с. Оряхово, общ. Любимец, каменна къща
с голям двор, на брега
на микроязовир
0885/945153 - изгодно се продава стара къща в с. Полковник Серафимово, Смолянско - 27
хил. лв., с 5 стаи, на два
етажа по 90 кв. м, двор
1500 кв. м

имоти

0878/768442 - спешно продавам стара къща в с. Агатово, годна
за живеене, с ток, вода, гараж, асми, геран
- 4000 лв.
0898/225564 - давам под наем обзаведен тристаен апартамент в Пловдив, ж.к.
„Тракия“
0885/728834 - продавам къща и земеделска земя в с. Приселци,
на 10 км от Варна. Много изгодно!
0888/803836 - продавам 10 дка земя край
главен път Хасково Маказа
0894/646586 - про-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
Преди
45 ГОДИНИ
си отиде
съвсем млада
нашата майка

ЕЛЕНА СТОЯНОВА

а преди
22 ГОДИНИ
ни напусна татко

ДЖЕНДО СТОЯНОВ

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

ВЪЗПОМИНАНИЕ
45 ГОДИНИ
от смъртта и
90 ГОДИНИ
от рождението
на майка ми

Елена Стоянова

Две сродни души
Мила майчице любима,
скъпа и непрежалима,
вярвам, ще дойде ден,
когато душите ни ще се прегърнат и се слеят
там, в небесните сини висини.
Неизбежна и закодирана е съдбата,
закономерен е и кръговратът.
Благодаря ти, мила, за майчините грижи,
за любовта, благодатта и добротата,
за миговете сърдечни, съвместно споделени,
за смисъла житейски осъзнат.
Ти си моят ангел хранител и муза
и нежно ще мълвя: "Мамо, мила мамо...",
когато със сълзи изпълват се очите.
Благодаря ти и сърдечния ми синовен поклон, моля, приеми!
Аз, твоят любим и любящ те син
Джендов Марин

Всички се вълнуват дали по коледните празници и следващите ги новогодишни ще има сняг,
за да почувстваме
по-добре атмосферата на празника. Но
желанията са едно, а
климатичните промени диктуват друго.
Тази година през
декември се очаква средната месечна температура да бъде
около
нормата, която в
С е верн а
България
и високите полета е 0-1˚,
в Горнотракийската низина – 2-3˚,
по Черноморието и в
най-южните райони –
около 4˚, в планините
- от минус 8 до минус
3°. Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 15° и минус 10°, а
най-високите – между
10° и 15°. Месечната
сума на валежите ще
бъде около нормата,
която в по-голямата част от страната е
между 40 и 60 л/кв. м, в
планините и най-южните райони – между
70 и 120 л/кв.м. Месецът ще започне с валежи, със спокойно, но
не много студено време. Ще бъде предимно облачно, на много места в равнинната част от страната и
в котловините сутрин
ще има мъгла или ниска облачност, а в отделни райони те ще се
задържат по-дълго. В

Северна България ще
има снежна покривка
и дневните температури ще остават под
нулата.
Около средата на
първото десетдневие се очаква промяна на циркулацията и
до края на периода
вероятността за валежи е по-голяма; ще
има и дъжд, и сняг. В
края на десетдневието температурите ще
се понижат.
През
повечето
дни
о
т
второто
десетдневие
ще преобладава облачно време, с намалена видимост в равнините, с температури
около и под нормата. Превалявания ще
има главно в началото на десетдневието.
Повече слънчеви часове ще има в
планините и планинските райони около
средата на периода.
През втората половина от десетдневието слабо ще се затопля.
Към края на второто и в началото на
третото десетдневие
отново има повишена вероятност за валежи, предимно от
сняг. В средата на
десетдневието (около Коледа) изгледите са за време без
валежи, а впоследствие ще започне повишение на температурите, но отново с
валежи.

Скръбна вест
С голяма болка и тъга посрещнах
скръбната вест за края на житейския път
на бойния ми другар и приятел

Филип Резин

Сбогом, мой скъпи приятелю!
Поклон и вечна памет!
Твой приятел завинаги - Александър

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

27 ноеМВри, 2 лунен Ден,
нарастВаща луна,
луна В стрелеЦ
Запазете доброто си настроение – това ще ви помогне в общуването с вашите близки хора,
които се нуждаят от вниманието
ви. Ако се поддадете на унинието, всички следващи дни ще тръгнат наопаки.
28 ноеМВри, 3 лунен Ден,
нарастВаща луна, луна В
коЗирог
Следете състоянието на гърлото си и на дихателната система,
може да се появи остра реакция
от непроветрени помещения. Повече проветрявайте и се разхождайте навън.
29 ноеМВри, 4 лунен Ден,
нарастВаща луна, луна В
коЗирог
Много време и енергия ще
отива за празни разговори и спорове, които няма да доведат доникъде. Спокойно се заемете с ежедневните неща.
30 ноеМВри, 5 лунен Ден,
нарастВаща луна, луна
ВъВ ВоДолей
В момента храносмилателната ви система е уязвима, затова
внимавайте какво хапвате. Възможни са емоционални изблици,
стресови ситуации. За душевното
ви равновесие ще помогнат дихателните упражнения.
1 ДекеМВри, 6 лунен Ден,
нарастВаща луна, луна
ВъВ ВоДолей
При всяко начинание трябва
да имате резервен план за действие. Здравословните проблеми
ще ви подминат въпреки хладното и болнаво време.
2 ДекеМВри, 7 лунен Ден,
нарастВаща луна, луна
ВъВ ВоДолей
Трябва да бъдете готови за
дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна в плановете. Желателно е да
проявите гъвкавост в деловите и
личните отношения.
3 ДекеМВри, 8 лунен Ден,
нарастВаща луна, луна В
риБи
Ще имате възможност да
прекарате приятно времето си
с вашите близки, да създадете
нови отношения с хората, предизвикали вашата симпатия. Важното е да не проявявате недоволство.

Обяви
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН

На 28.11.2019 г.
нашата скъпа съпруга,
майка и маминка

на 30 ноември
на

андРеЙ МаРиноВ андРееВ

денка колеВа
каРаянеВа (даШа)

навършва
85 гоДини
Благодарим ти за безкрайните грижи и обичта,
с които ни даряваш всеки
ден. Твоята доброта, трудолюбие и милосърдие са
пример и вдъхновение за нас. От все сърце ти
пожелаваме щастие и дълголетие, за да носиш и
занапред радост в дома и топлина в душите ни.
Обичаме те и признателно ти целуваме ръка.
Благодарим ти, че те има!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
БЪДИ БЛАГОСЛОВЕНА!
от семейството

ЗаПОЗнайте се

7800 гр. Попово, л.
к. 175465540, до поискване - 80 г./170 см/
70 кг, не пие и не пуши, вярващ, желае запознанство с жена, която не пуши. Връзка с
писма
0882/553939 - интелигентна жена търси пенсионерка, 70-72
г., за приятелство. Да е
без пороци, от Търновския регион
1233 софия, п. к. 43 вдовица, хубава, непълна, осигурена, търси 7576 г. господин. Може да
пишете само име и телефон. Аз ще ви потърся.
0894960290 - добре
изглеждаща жена на 69
г./160 см/64 кг, с добро
сърце, обича домашния
уют, си търси другар за
спокойни старини - за
съжителство при него.
Да е от Карлово, Пловдив и Асеновград.
0899/930488 - може
и есемес. Търся работеща жена от 45 до 60 г.,
която няма ангажимен-

ти към деца и внуци и да
иска да живее при мен
в София. Аз съм мъж на
55 г., висок 186 см, 100
кг. Работя на две места и живея на квартира.
Може да ми се обаждат
жени от София и цяла
Югозападна България,
без Перник
032/249675 - на 90 г.,
сам, търси жена около
65 г., здрава, да не пуши - за гледане срещу
унаследяване на спестявания
0889/204146 - 63
г./175 см/80 кг - търся отговорна жена за
сериозна връзка, от 60
до 66 г., която да живее
при мен в гр. Априлци,
Ловешка област
0898/483353 - 77 г.
/166 см/65 кг, жизнен,
с благородна душа, не
пие, не пуши, с хубава кола, търси разумна, възпитана и почтена дама, с благ характер, на подходяща възраст. Ако притежаваш
тези качества, обади се!
0896/519567 – вдовица на 66 г. желае запознанство с добър
мъж, с автомобил, с цел
съжителство при нея на
село
0889/174615 75/165/75, търси мъж

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (27.XI.- 3.XII.2019 Г.)

оВен - С настъпването на новата седмица не
търсете признателност
от хора, на които сте подали
ръка в труден момент. По-добре приемете фактите такива,
каквито са.
телеЦ - Не давайте пари назаем, дори и да
се чувствате стабилни.
Част от вас с радост ще се заловят с работа, която съзнателно
са избягвали до момента.
БлиЗнаЦи - До средата
на периода не поемайте
излишни рискове. Опитайте се да бъдете внимателни в отношенията си с жените
в семейството, без значение на
колко години са.
рак - Съобразете ангажиментите си с тези, които имат близките ви. Не
позволявайте да бъдете обхванати от мрачни мисли, тъй като те ще осуетят добрите ви
намерения.

лъВ – Ще разгърнете
на сто процента опита, който сте натрупали до момента. Внимателно
четете документите, под които слагате подписа си!
ДеВа - Около средата
на периода използвайте градивно и в своя
полза името, което сте съумели да си изградите. Не се
доверявайте на недоброжелатели.
ВеЗни - Това, което чувате и виждате, ще се
разминава с действителността. Избягвайте да правите договорки с особи, които не познавате добре.
скорПион - В края на
седмицата е изключително важно да подобрите ситуацията си в семейството с предприемането на
конкретни ходове. Подобрете сами ситуацията.

Съобщения

стрелеЦ – Заемете се с
изграждането на по-голяма стабилност и взаимно доверие в отношенията с
децата и внуците. През почивните дни се погрижете за себе си.
коЗирог - Предвиждайте навреме възникването на някои отговорности
в дома. Постарайте се да бъдете търпеливи и проявете разбиране към любим, близък, приятел или дете.
ВоДолей - Не предприемайте рискове, които биха имали неблагоприятен ефект върху някоя от
житейските сфери. Действайте
с повишено внимание.
риБи - Предпазвайте
се от материални загуби. Не се интересувайте само
от политика, а обърнете внимание и на въпроси от личен
характер.
ДЖЕСИкА

от Добрич
гордостта на фамилията Андрееви,
опора на рода ни!
Пожелавам му да бъде жив и здрав, да има
младостта на елхите, здравината на скалите
и на банките парите!
Това се отнася и за

андРеЙ ВеликоВ

от Варна и за всички именици
от област Добрич и Варна!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич
до 77/175/90, от Пловдив, Асеновград, Хисаря, Пазарджик, без пороци, да е образован и с
кола, да е добър, домошар, материално и финансово осигурен
0886/427030 - самостоятелен мъж на
възраст и без ангажименти - 78/165/75, няма здравословни проблеми, с гарсониера и
автомобил, търси интелигентна дама за запознанство и евентуално приятелство, да е
на подходяща възраст,
която самата тя да определи.
0894/ 526888 - мъж
на 69 г./168 см търси
жена от 55 до 69 г., без
ангажименти, да е от
София и околностите,
за сериозна връзка. Без
есемеси и кликване!
0897/ 702155 - Антонов, 76 г./170 см/70 кг,
желае сериозно запознанство с дама на подходяща възраст, която
е от Варна, Търговище
и В. Търново
0887/979530 - 72
г./165 см/70 кг, неженен, търся жена, за която парите не са всичко.
Да има сериозно отношение към семейството

0895/677064
55/180/85, ерген, завършил съм семинария. Търся сериозна
жена, с дом, за да живея при нея
0897/426906 - софиянец търси слаба жена
до 65 г. за съвместен
живот
0876/600382 - 73
г./173 см/78 кг. Приятно
симпатичен пенсионер,
разведен, от Пловдивска област, изключително честен, точен, чистоплътен, с много добродетели, търси другарче
сърдечно и да не е алчна. Живеене - където
предложи другарчето.
До 75 кг
0886/150703 - военен пенсионер от Сливен - непушач, сам, желае запознанство с жена до 70 г.
0893/558487 - вдовец на 70 г./169 см/75
кг, търси за съжителство жена от 67 до 72
г., да е от Североизточна България от областите Търговище, Русе, Добрич, Шумен, Варна
0877/420319 - 77
г./163 см/65 кг. Не пуша, не пия, търся жена от 70 до 77 г. от гр.
Перник

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

През периода няма подходящ ден за лунна диета.

времетО
Започналите в началото на седмицата валежи
и застудяване на времето постепенно ще спират.
в сряда, макар сутрешните температури да са само около 3 градуса, през деня ще достигат до 10. в
четвъртък времето ще се задържи без промяна и дори ще има леко покачване на градусите, а в петък и
събота няма да има съществени промени на времето. в неделя отново ще настъпи застудяване, като
сутрешните температури ще са около 0 градуса, а
дневните едва 9. в понеделник и вторник се очаква
облачно и ветровито време, като през втория ден
ще има краткотрайни валежи, а температурите
ще са от 5 до 8 градуса.

БиОПрОгнОЗа
През периода е възможно да има и леко влошаване
на здравето при страдащи от хроничен радикулит.
важно за тях е да избягват носенето на тежки предмети и евентуални по-резки движения в областта на
кръста. От полза ще бъде пиенето на действащи успокояващо запарки, каквито са тези от листа от маточина и мента, от стръкове от босилек и жълт кантарион, от цветове от лайка и др. Препоръчително
при наличие на радикулит е в добавка към предписаните от лекаря медикаменти да се приемат хранителни добавки, съдържащи магнезий и витамин в6, а също
и лекарства, стимулиращи собствения оздравителен
потенциал на организма.
Д-р иван стояноВ

магнитни бури -29, 30.XI.
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СъОБЩЕНИЕ

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

СъОБЩЕНИЕ
Академичното ръководство на „Национален
български университет трета възраст“ кани своите студенти с посребрени коси на тържествено отпразнуване на 8
декември – празника на
студентите на 7.хІІ.2019
г. от 14:00 ч. в съюза на
архитектите, софия,
ул. „кракра“ №11
Отправена е покана
към президента на Република България г-н
Румен Радев да поднесе
приветствие.
Вход свободен!
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ургаският окръжен
съд призна за виновна и осъди на 17
години затвор 61-годишната Веселина Гинева.
Учителката с близо 30
години стаж бе изправена пред магистратите за
това, че повече от година е държала заключен
в бургаския жк „Лазур“
тежко болния си съпруг Димитър Миразчиев. Жената не му давала
достатъчно количество
храна, вода и необходимите му лекарства, лишила го от медицинска
помощ и грижи, вследствие на което е настъпила смъртта му.
Второто обвинение
срещу Веселина Гинева е за това, че в условията на съвкупност с
горепосочените престъпления и като пълномощник на своя съпруг,
поддържала заблужда у
служители на банка, че

Проблеми
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Конфликти

Пенсионерка Осъдиха подкупни Крими
убила мъжа си лекари
хроника

съпругът й е
жив и има право да продължи
да извършва тегления от личната си банкова сметка, в резултат на което
служителите на
банката са й изплащали пенсията за старост на
покойния.
Тялото на Димитър Миразчиев било
изхвърлено в парк „Езеро“, а останките от него
бяха намерени случайно през 2015 г. Година
по-късно престъплението бе разплетено.
Наказанието, което
е общо за трите престъпния деяния, трябва

да бъде изтърпяно при
първоначален строг режим в затвор. Присъдата на Окръжен съд –
Бургас, подлежи на обжалване пред Апелативния съд. Адвокатът
на Гинева посочи, че
ще обжалва двете тежки присъди.

Специализираният
наказателен съд наложи
наказания от по 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок на председателя, на двама членове и секретаря на ТЕЛК
- трети състав, в МБАЛ
"Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора.
На тримата лекари в комисията съдът наложи
и глоби от
4000 до
5000 лева, както
и лишаване от право да
заемат държавна длъжност в органите на медицинската експертиза за срок от 5 години.

На секретаря на комисията е наложена глоба
от 3000 лева. Четиримата осъдени са предадени на съд за това, че са
участвали в организирана престъпна група
за подкупи.
В рамките на месец и
половина са приели облаги в размер на 4950
лева и 50 евро от 22
лица, за да им издадат
експертни решения на

ТЕЛК за над 50 на сто
трайно намалена работоспособност. Присъдата не е окончателна и
подлежи на обжалване.

Разбиха семейна банда Задържаха крадец на багер

Шестима души, сред които мъж, жена, баща и дъщеря, са задържани за изработването на фалшификати на почти всички документи, които се предлагат от държавната администрация. Престъпната
група, която се занимавала и с пласиране на фалшиви евро, е задържана
при акция в София, Варна и Кюстендил. Бандата
действала в две направления - изработване на
неистински лични карти,
международни паспорти,
шофьорски книжки, акт за
граждански брак, дипломи за основно, средно и
висше образование, а вто-
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рото - пласиране на банкноти менте от по 100 евро.
Фалшивите документи
били пласирани основно
сред граждани от Северна Македония, Косово и с
арабски произход. Клиенти били лица от криминалния контингент у нас и съседни държави, също организатори на канали за
трафик на мигранти.
Единият от членовете
на групата е бил задържан в момент на изработване на неистински документ за самоличност. Трима остават за постоянно в
ареста, другите са освободени под домашен арест и
парична гаранция.

50-годишен криминално проявен старозагорец бе задържан
на столичния булевард "Тодор
Каблешков". Акцията е осъщест-

вена от служители на Главна дирекция "Национална полиция" и
отдел "Криминална полиция" при
Областната дирекция на МВР в
Бургас.

Мъжът ще бъде привлечен в
качеството на обвиняем за кражба на скъпоструваща строителна
техника, отнета от територията
на Бургаски регион преди няколко месеца. Установено е, че багерът на
стойност близо половин
милион лева след кражбата е натоварен на камион и вероятно пласиран на друга строителна
фирма.
Престъпната дейност
на 50-годишния старозагорец ще бъде изяснена
в детайли, тъй като се предполага, че е съпричастен към извършването на други две сходни
кражби на скъпоструващи багер
и челен товарач.

Момиче намушкано във влак На съд за имотни
далавери

„Състоянието на намушканото във
влак момиче е стабилно. Има обаче
сериозна психична травма.” Това заяви д-р Георги Арабаджиев от УМБАЛ
„Проф. д-р Стоян Киркович” в Стара
Загора.
20-годишно момиче пострада, след
като беше намушкано в нощния влак
Пловдив-Варна. Една от версиите е,
че до нападението се е стигнало след
спор. Извършителят е на 21 години и
вече е задържан. Той намушкал момичето и скочил от влака, но пътници

го спрели. Свидетели няма – в купето
са били само жертвата и нападателят.
Момчето не е криминално проявено. Той притеснявал момичето, тя извадила нож, но той я намушкал.
„Извършителят е задържан за 24 часа. Той е освидетелстван и е настанен в
държавна психиатрична болница. Там
ще му бъде изготвена експертиза. По
тези причини не е привлечен до момента към наказателна отговорност”,
поясни Дичо Атанасов, окръжен прокурор на Стара Загора.

Намалиха присъда за побой над бебе

Софийският апелативен съд е намалил с 2 години присъдата на акушерката Емилия Ковачева, която е обвиняема за
опита за убийство на новородената Никол през
април 2015 година.
Според апелативните магистрати Ковачева
трябва да лежи 16 години в затвора вместо 18,
както постанови през
септември 2017 г. Софийският градски съд. Акушерката трябва да плати
и 400 000 лв. обезщетение на родителите на момиченцето. Емилия Ковачева още е под домашен арест в дома на

родителите си в Самоков. Медицинската експертиза по случая сочи, че
бебето е удряно около 30 пъти. След
инцидента момиченцето е получило
епилепсия. Има и засегнат очен нерв.

Р а й о н н ата прокуратура във Варна предаде
на съд бизнеспартньори за измама на строителни предприемачи в
големи размери.
Бизнеспартньорите
Марианна К. и Свилен
Р. са мамили с хиляди левове строителни
предприемачи от морския град.
Причинената имотна
вреда на тримата измамени е в размер на
75 400 лева.
Подсъдимите се запознали чрез варненска адвокатка. 53-годишната
Марианна
търсела контакти с
варненски бизнесмени, на които да помогне да се доберат

до усвояване на еврофондове чрез свои познанства в София. Подсъдимата афиширала
свои "връзки" с фонд
"Земеделие", с ИАРА,
с църквата.
Регистриран
бил
консорциум, като за
негов управител бил
избран 63-годишният
Свилен Р. Общата сума била 75 400 лева,
като част от парите са
дадени на ръка.
Подсъдимата Марианна К. има предходна
съдимост за измами.

Шофьор блъсна
жена и избяга
Шофьор блъсна и
уби на място 56-годишна жена на бул.
„Европа“ в столицата,
след което избяга.
На място незабавно са насочени екипи
на полицията и спешна помощ. По случая е
образувано досъдебно производство. От
СДВР апелират хората, станали свидетели на инцидента или
разполагащи с информация за водача или
за автомобила, да подадат сигнал на тел.
112, 02/982 0516 и
a02/982 0069.
Арестуваха
пласьори
на дрога
17 са задържаните
при акция срещу наркоразпространението
в София. Операцията
е на ГДБОП и Специализираната прокуратура. Арестуваните
са пласирали дрога в
столицата и страната.
Бандата е действала
от няколко години.
Взрив на газова
бутилка в Добрич
Взрив на газова бутилка разтърси квартал „Балик“ в Добрич.
От взривната вълна е
изхвръкнала остъклена тераса на 4-ия етаж
в блок 32. Пострадал е
собственикът на апартамента, който си е
приготвял вечеря на
газов котлон на балкона.
65-годишният мъж
е откаран от спешен
екип в добричката
болница, а след това е
транспортиран в Клиниката по изгаряния
във Варна.
Златни биберони
иззели митниците
Два биберона със
златен обков са сред
обявените за продажба златни и сребърни
накити, отнети в полза на държавата, съобщиха от Агенция
„Митници“.
Двата биберона със
златен обков, които се
предлагат на търг, са
открити през август
2016 г. Детските залъгалки били укрити в картонени пакети под леглото в шофьорската кабина на
турски камион, влизащ в страната от Турция, заедно с още 601
златни накита, които
също са предмет на
продажба.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Перничанин позира на художник:
- Искам да ме нарисуваш в героична поза!
- И каква да е тя?
- Пред мен бутилка
с ракия, а аз не съм я
отворил!

Във всяка работа
има три положителни
неща: петък, заплата и
отпуска!

Акция в търговската мрежа:
- Купи микровълнова, миялна и пералня
и ще получиш подарък
гумена жена!

- Обаждам се да ти
кажа, че много те обичам!
- Господине, объркали сте номера, тук е
фабриката за ракия в
Троян.
- Да, знам!

Еврейска поговорка:
- От две злини трябва да избереш не помалката, а по-евтината!

Само Ивет Лалова се
прибира бързо от работа.

- Как си ?
- Като куче.
- Как така?
- Всичко разбирам,
но не мога да говоря...

- Барман, отвори една бира моля!
- Готово, 7 лева.
- Ааа не, затвори я!

Ако искате вкъщи да
ухае хубаво - никога не
яжте боб!

- Днес съм адски
нервна, не ме питай
защо!
- Добре.
- Ето, на теб изобщо
не ти пука!

- Скъпи! Цяла нощ
стенеше! Да не би да
си сънувал с*кс с фотомодел?!
- Не се вълнувай,
скъпа! Присъни ми се
ти. Вече знаеш, че всяка вечер сънувам кошмари!

Имам пет връзки.
Три магданоз и две
копър.

Вицове
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Все пак на света има
справедливост.
При съседа, който
прави четири месеца ремонт и ни будеше в най-неподходящо време с бучене на
бормашина, при приключването на ремонта се пресели тъща му.
Завинаги.

По-вълнуваща от
първата брачна нощ мо-


Знаете
ли, че: на еврейска сватба всеки си
лепи пари
на неговото
чело!

Ако един
мъж чувства,
че не може да живее
без една жена, това още
не означава,
че ще може
да живее с
нея.

Те скъсаха по религиозни причини. Тя вярвала, че той има пари, а
той нямал.

Циганин в спешното:
- Взéми го, ма сестру...
Няма нито майка, нито
баща... леля му го роди...

Въпрос към радио
„Ереван“:
- Какво е диагноза?
Отговор на радиото:
- Диагнозата е увод,

же да бъде само първата извънбрачна...

За да получат по-равномерен тен на плажа,
жените свалят сутиена
на банския си, а мъжете свалят венчалната си
халка.

С единодушно възмущение жителите на
квартала посрещнаха
съобщението, че тяхната детска площадка ще
бъде премахната и ще
се построи търговски
център.
А сега, моля ви се,
къде ще си паркираме
колите? Къде ще си изхвърляме боклука и къде ще правят фигурки
кучетата?!

– Какъв е тоя грохот
от твоята стая?
– Тате, това е „Рамщайн“.
– Сурова музика пишат тия твои евреи...

операцията - изложение, аутопсията - заключение...

Приемете, че един
ден ще сте гълъбът, а
друг ден ще сте статуята.

Вчера окончателно
се убедих, че мъжете
са по-зле като шофьори
от нас! Кара
един пред
мен и ник‘ва
дистанция
не спазва!

Ако Петърчо и Мими тръгнат
от точка А
през гората и там открият точка
G, те няма да
стигнат скоро до точка В.

Смях от сърце


Чашката за кафе:
- Аз съм по-хубава!
Ракиената:
- Да, така е, но с теб
никой не се чука...

Обява в студентско
общежитие.
- Ива вчера роди! Цялото общежитие гласувахме за име. Утре ще
гласуваме за баща.

Така се обърка животът, че като видиш
някой да плаче
на Терминал 2, не
знаеш
пристига
л и ,
з а мин а ва ли,
или са
му откраднали
багажа.

Вървял си един
програмист и гледа –
жаба!
Взима я той, а тя му
проговаря:
– Виж к`во, аз не съм
обикновена жаба, аз
съм принцеса.
Само ме целуни и ще
видиш в каква хубава
девойка ще се превърна.
Погледал я програмистът и я сложил в
джоба си. Повървял, повървял, пък я извадил.
Пак почнала тя:
– Само ме целуни… и
така няколко пъти.
Разплакала се жабата, ядосала се:
– Няма ли да ме целунеш най-после!!!
– Виж сега – на мен
принцеса не ми трябва, говореща жаба пò
ме кефи!

Най-голямото ми
желание, свързано с пътуване във времето, е да
срещна себе си от преди 18 години и да се утрепя от бой!

Прибира се един
човек от работа и гледа вратата му разбита.
Влиза вътре и какво да
види - стоят двама мъжаги насред хола.
Почнали го на бой и
накрая само успял да

попита:
- Момчета, ама защо
ме биете?
- Как да не те бием,
бе?! Телевизор „Велико
Търново“, печка „Мечта“, хладилник „Мраз“,
пари няма, злато няма, нищо няма - от какъв зор си сложил тази
блиндирана врата, ами
решетките?! Ти що лъжеш хората, бе?!


- Ало, 0878ХХХХХХ
ли е?
- Не.
- Тогава защо вдигаш,
бе?

Срещат се трима европейци: французин,
немец и украинец. И започват да спорят - в коя
държава по заведенията има повече аванта.
Французинът разказва:
- Идваш у нас, влизаш
в ресторанта, поръчваш
си чаша шампанско, а
после ти наливат още
една - безплатно.
Немецът:
- Това са глупости, у
нас влизаш в бара, поръчваш си бира, а после още две получаваш
безплатно!
Украинецът:
- Слаба ракия сте вие.
У нас, влизаш в дискотеката, поръчваш си чаша
водка, после безплатно
те хранят, поят, после
те карат с кола до вилата, после с*кс (който
също е безплатен), а на
сутринта безплатно те
карат до вас и накрая
даже и пари ти дават...
Немецът и французинът полудели:
- А стига, бе! С теб ли
се е случило това?
Украинецът:
- Не, аз това не съм го
пробвал. Сестра ми разказваше...

Случва се,
гледаш човека и знаеш, че
лъже. А очите
му едни чисти,
чисти... и разбираш, че лъже от душа!

Говорител
на новините
се гръмна в
ефир след поредния неус-
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пешен опит да прочете следната новина:
- Президентът на
Туркменистан Гурбангули Мяликгулевич
Бердимухамедов посети вулкана Ейяфятлайокутъл в Исландия...

Вълците издебнали куче, обкръжили го,
искат да го изядат. Кучето се моли:
- Не ме убивайте,
обещавам да ви
помагам, да
завръщам
ов-

цет
е
към вас...
Помислили
вълците, оставили
го живо. Две години то
им помагало, учило ги,
показвало им места и
методи, ловувало заедно с тях... Обаче дошла
много гладна зима. Ловът неуспешен, вълците гладни, отчаяни. Какво да правят? Решили
все пак да изядат кучето. И го изяли. Костите
погребали. Поставили
надгробна плоча. Чудят
се как да я надпишат,
от кого? „От приятели“?
Какви приятели, като са
го изяли? „От враговете?“ Не става - две години заедно ловували, гръб до гръб, всичко точно... Помислили,
помислили и написали:
„От колегите“.

- Ееех, как добре би
ми дошъл един сладолед в тая жега!!!
- Кажете, моля?!?
- Три бири...

Съседка стара мома
звъни на вратата на готин съсед посред нощ.
Той:
- Кой е?
Тя:
- Сол да ви трябва?

- Мамооо, къде отиваш?
- До НАП миличка.
- Ааа, ония дето раздават ЕГН-та ли?

Знаете ли, че - момичетата от Чернобил
не се обиждат на малки
ц*ци, а на малко ц*ци.

- Колко пъти пиеш в
месеца?
- Ами зависи от месеца, понякога 30, понякога 31 пъти...

- Комши, к‘ви бяха
тея целувки снощи, чак
вкъщи се чуваше!
- Аа, не ве, едни пилешки шийгуни смуках!
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До отвъдното и назад

Кокетка
Аз си имам леля - Първолетка,
леля си плете бронежилетка.
Леля времето си разпределя
и плете от петък до неделя.
Леля в разни кръгове се движи,
дето й създават много грижи:
всички тези лелини познати
имат пушки, имат
автомати.
Леля разполага с крупни
суми,
но пести за бомби и
куршуми,
щото от Бояна до „Обеля“
всеки иска леля да
отстреля.
Леля ми умее да се варди
от ченгета и от бодигарди,
ето - мойта леля
Първолетка
си плете бронирана
жилетка.
Каква кокетка! Каква кокетка!
Каква кокетка е леля Първолетка.
Божидар ТОМОВ

На пенсионера П. му
призля от глад и падна на пл. “Славейков” в
столицата на Република
България.
Около него се засуетиха хора.
А когато пристигна
линейката на “Бърза помощ”, пенсионерът П.
не даваше признаци на
живот. Пулс няма, сърцето му спряло – абсолютна клинична смърт.
Но, вместо просто да
попълнят смъртния акт,
лекарят и сестрата започнаха истинска борба за спасяването на
един човешки живот,
ако животът на който и
да е пенсионер при настоящите условия може
да се нарече човешки.
Лекарят нанесе юмручен удар в сърдечната му област, а сестрата,
която не беше гнуслива,
се захване да му прави
дишане уста в уста.
И дали защото токущо беше яла баничка,
но чудото стана!
Пенсионерът П. отвори очи.
И... заплака.
Крайно заинтригу-

Умозаключения

Крайпътният знак се скарал
на шофьорите:
- Гледайте си пътя! В деколтето на спътничката ви няма нищо интересно.
Копоят се оплакал на овчарското куче:
- Тръгнахме на лов за вещици,
но те ни хванаха.
Кокошката казала на гъската:
- Нашият петел никога няма да
изкукурига толкова много, че
да започне да снася яйца!
Златната рибка попитала рибаря:
- Какво ти е най-голямото же-

лание?
Той, без да се замисли, отговорил:
- Да ми възстановиш всичките
пари, които изхарчих при твоето улавяне! Златна ми излезе…
Гълъбът на мира заявил
пред журналисти:
- Лулата на мира може да се напълни с барут.
Конят казал на магарето: Ако не хвърлиш самара с ездача, още дълго ще теглиш.
И деветата дупка на кавала
я залъгват с ала-бала.
Нафталинът казал на знаменосеца:

Анатолий СТАНКУЛОВ

ван, лично го изпроводих впоследствие до дома му, а по пътя той ми
разказа...
С него станало нещо
странно. Усетил, че се
отделя от тялото си. Извисен на няколко метра

на тропическа растителност.
На огромна поляна
го чакали всичките му
роднини, споминали
се преди него.
Те седели около богата трапеза. Дъвчели
с ослепителни лакалутени зъби всевъзможни лакомства и пиели
до насита натурални
сокове от южни плодове.
Много се зарадвал
пенсионерът П., че е
сред свои, и то в такава обстановка, и тъкмо да се присъедини
към трапезата, баба му
по майчина линия го
спряла с думите:
“На тебе ти е още рано, чедо. Трябва да се
върнеш долу.”
И пенсионерът П.
отворил очи за свой
най-голям ужас...
-  Що ми трябваше да
се свестявам! – изхлипа той, след което замислено продължил:
- Все пак доста полежах на снега. Не може да не съм хванал
пневмония...
В насълзените му
очи ясно видях плахите пламъчета на надеждата.
Васил СОТИРОВ

- Не всички дупки в знамето
са от куршуми. Повечето са от
молци!
Реплика на една кьорсофра:
- Пред държавната трапеза никой не се прави на сляп.
Конят от цирка сподели пред
дресираното куче:
- Носът ми умира за мирис на
оборска тор от родния край!
В село без кучета написали
такъв лозунг:
- Тук и кучетата са умрели от
глад.
Нощницата в гардероба се
похвалила пред закачалката:
- Аз съм дневното облекло на
нощните птички!
Турхан РАСИЕВ

Г

орската комисия
по социалните и
морални въпроси беше затруднена
от поставените й такива за разрешаване :
1. Да се отпусне жилище на охлюва.
2. Да се разгледа поведението на сърната,
с оглед все по–нарастващите рога на съ-

Като хората
пруга й – елена.
3. Да се предоставят
на мечката още пет кошера за лично ползване.
4. Да се назначи лисицата за възпитателка в
заешкото училище.
5. Да се присвои на
вълка званието „поче-

тен вегетарианец“.
Ала след гръмки дебати, комисията отложи разглеждането на
въпросите. Членовете
й решиха да се запознаят с богатия опит на
хората при решаването на подобни пробле-

ми, тъй като, кой знае
откъде, таралежът бе
дочул, че те ги решават с помощта на връзки. А е добре известно, че горските обитатели все още ходят боси и поради това бяха
още боси в това отношение…
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

Откровения

Слави БОРИСОВ

Епиграми

 Най-лек е онзи, който е натежал от достойнства.
 Най-бързо повяхва онова, което е живяло у нас.
 И предпазливостта може да се превърне в безплодно бавене.
 Когато безчестието ни води, корупцията става учител.
 Този, когото виждаме в спомените си, в
момента не е същият.
 Спомените поглъщат човека като буря.
Борис АНАНИЕВ

НОВА РОЛЯ

Днес на житейската сцена
хората даже не стенат.
Вече не са актьори те,
а заместват декорите.

КОНТРАВЪПРОС

Аз Хамлета хванах натясно,
след като пивнах три по сто.
Да бъдем или не е ясно –
ще бъдем! Но питам - защо?
Любомир МЕТОДИЕВ

над пл. “Славейков”, той
видял и суетенето на хората, и пристигането на
линейката.
После полетял в някакъв тунел, а накрая –
светлина!
И се озовал сред буй-
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