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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

Хлапето
в мен
е живо

„Бюджетът на Държавното
обществено осигуряване, фонд
„Пенсии“, е увеличен с близо
730 млн. лв.
Като краен ефект се дава увеличение на средната пенсия с
около 26 лв., минималната – с около 14 лв., а
социалната за старост
– малко над 8 лв.
Независимо от значителния ръст на средствата в ДОО трудно
можем да разчитаме
на значително повишаване на пенсиите.“

на стр. 2

гостува актьорът
николай станОев

раЗмисли на главния редактОр

Ако до всеки наш абонат
застане по още един…

- на 6 декември (петък)
честваме големия православен празник, посветен на св.
николай Мирликийски. Тогава ще си сложим в портфейла си люспи от никулденския
шаран за късмет и пари. Да
ви пожелаем да носите името си със здраве, радост и
гордост!

След месец навлизаме в годината
на своя 30-и юбилей. Или ще сме много щастливи, или не съвсем! Всичко
зависи от това какви са резултатите
от кампанията, в която полагаме уси-

на стр. 22

Сподели обяд
с ïенсионер в нужда

Никулден
6 ДЕкЕМВри

лия да призоваваме огромната си аудитория да разчита на „Български пощи” и да си гарантира получаването
на „Пенсионери – За вашето здраве”
в домовете.
на стр. 4

дългОлетниЦи

И на 100 години с пушка на рамо

Сбогом,
приятелю!

на стр. 3

Румен Радев:

Бъдещето
на нацията

на стр. 13

Завинаги
оставаш
с нас!
на стр. 11

на стр. 5

на стр. 20

не пропускайте последния срок - 15.XII

кАкВо ПЕЧЕЛИ ГоДИШНИЯТ АБоНАТ

- скъпи, не разчитай на кучето, а се абонирай,
за да получаваме редовно любимия ни вестник!

 Плаща за 50 вестника, а получава коледно-новогодишния двоен брой
безплатно.
 има право на две безплатни публикации на обяви и съобщения за весели или тъжни събития, поздравления за юбилей, покана за срещи на
род или випуск. така икономисва 20 лв.
 Участва в томбола за луксозен стенен календар.
 Получава правото на еднократна юридическа консултация.
 При промяна в цената – поскъпване на вестника, не доплаща разликата.
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

2

2

Законът
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Пенсиите

Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Серьожа Борисов
от София, редовен абонат на в. „Пенсионери“,
ни пише дълго трогателно писмо. В него се
казва, че като хора на
възраст със съпругата
си искат да прехвърлят
на децата си по един
апартамент, придобити по време на брака
им. Но изразяват опасения, че „синът и дъщерята ще вземат да ги
продадат, а ние двамата цял живот сме се трудили за тези жилища и
не ни се иска да ги пропилеят. Има ли възможност да им ги прехвърлим, а пък те да не могат
да ги продадат или бастисат поне докато сме
живи и малко от малко
да се съобразяват с нашата воля?“
Отговорът на въпроса е положителен и вие,
г-н Борисов, имате няколко правни възможности да сторите това.
На практика искате да
поделите имуществото, което притежавате
приживе между своите
деца. Но същевременно желаете да можете
да осъществявате някакъв контрол върху
имотите си, докато сте
още живи. Най-напред
ще се спра на дарението като правен инструмент за извършване
на прехвърлянето на
имотите на вашите деца. Както знаете, дарението е един едностранен безвъзмезден договор, с който дарителят
прехвърля безвъзмездно собственост на надарения. Дарителят не получава нищо в замяна
на собствеността, която получава. Затова казваме, че този договор
е безвъзмезден. Но законът дава възможност
дарителят да си запази
правото на собственост
върху дарения имот,

Прехвърляне на имот
докато е жив. В такъв
случай в нотариалния
акт се записва специална клауза в този смисъл. Това означава, че
с о б -

ствеността
на имота е
прехвърлена от дарителя на надарения,
но старият собственик
– дарителят, има право
да ползва имота до края
на живота си. При тази
клауза на договора дареният не може да се
разпорежда с имота без
съгласието на дарителя. При дарението нотариалните такси и местният данък са сравнително най-ниски.
Друг способ за запазване на контрола върху
имот от стария собственик това е продажбата,
при която старият собственик – продавач, също прехвърля имота си
с клауза в нотариалния
акт, че ще продължи да
ползва имота след сделката до смъртта си. Това
на практика лишава новия собственик от възможността да се разпорежда пълноценно с закупения имот, без да иска съгласието на продавача.
Най-пълноценно
възрастните хора би-

ха могли да контролират изцяло имотите си
до деня на смъртта си
чрез завещанието. Това
е така, защото при
за-

в е щанието собствеността
на съответния имот се
прехвърля след смъртта на завещателя на
заветника. До този момент той – завещателят,
може да се разпорежда
с имота си, както пожелае. Това означава, че
днес го завещава на
сина, но ако той проя-

Солидарност от
страна на НОИ
Управителят на Националния осигурителен
институт (НОИ) Ивайло
Иванов представи пред
Националния комитет
по проблемите на възрастните хора експертен анализ на института относно финансовите ефекти от предложенията за промени в областта на пенсиите. Тези предложения бяха
направени на предишна среща в този формат, състояла се преди
около месец, като днес

Оставаме със старите доходи

Допълнителен разход от 133 милиона лева на месец за 2020 година
би струвало преизчисляването на
старите пенсии към средния осигурителен доход за 2015 година.
Изчисленията, направени от
НОИ, са в отговор на поискани от
пенсионерски организации финансови разчети. Другото предложение на пенсионерските организации е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи и да стане 300 лева.
Няма да има преизчисляване на
формулата за пенсиите, заяви финансовият министър Владислав Горанов, който участва в заседанието
на трите ресорни комисии по финансовата рамка за догодина.
Горанов допълни, че изпълнението на тазгодишния бюджет ще
позволява изплащането на коледни добавки.
В дългосрочен план обаче промени в системата не се очакват.
"По-високи пенсии ще имат бъл-

ви неуважение към завещателя, последният
може да го завещае на
дъщерята или на което
и да е друго лице. Няма законово ограничение колко пъти може да
се завещава един имот.
Важи последното по дата завещание, саморъчно написано или нотариално оформено.
Затова датирането
на завещанията е от
особено значение.
Тук се спрях на основните способи за
учредяване на право
на ползване на имотите при сделки. Следва
да отбележа, че е добре
възрастните хора, преди да пристъпят към каквито и да е действия
с имотите си, добре да
обмислят своите намерения и да се консултират предварително с
адвокат.
Често в практиката
подялбата на имотите
приживе между деца и
внуци поражда конфликти и разправии, които
отравят живота на фамилията.

гарските пенсионери тогава, когато
работещите
българи имат
по-високи доходи. Никаква друга формула не е работеща. Другото е краткосрочно решение, граничещо с популизъм, защото това означава дестабилизиране на пенсионната система в краткосрочен период, формиране на огромни нови задължения
за нея, респективно за държавата",
подчерта Горанов.
Той отново изтъкна, че бюджетът е балансиран и не само във
фискалния смисъл, а в смисъла,
че следва всички политики, които
бяха заложени в началото на този
мандат през 2017 г.

управителят на НОИ и
воденият от него екип
представиха на разположение на пенсионерски организации поисканите от тях финансови разчети на различните варианти за преизчисления на пенсиите със среден осигурителен доход за 2015,
2016, 2017 и 2018 г., както и за евентуално увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж
и възраст.
„Доколкото актуалната бюджетна процедура е в ход, сега е моментът да представите вижданията на пенсионерските организации пред парламента“, коментира Ивайло
Иванов. Националният
комитет по проблемите на възрастните хора
се солидаризира около варианта за преизчисление на пенсиите
за трудова дейност със
средния осигурителен
доход за 2015 г.
От страна на пенсионерските организации
бе проявен интерес към
възможността пенсионерите да ползват по определен преференциален ред 19-те бази на туроператора „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ ЕАД. Ивайло Иванов пое ангажимент да
постави въпроса за разрешаване пред Надзорния съвет на НОИ.

4.XII. - 10.XII.2019 г.

Важно!

Изплащане на парите
и допълнителните суми
за декември

Изплащането на пенсиите за декември от Националния осигурителен институт ще започне на 9
декември (понеделник) и ще приключи на 20 декември (петък).
Заедно с пенсиите ще бъде изплатена и еднократна допълнителна сума в размер на 40,00 лв.
на 1 250 236 пенсионери, на които пенсията или
сборът (заедно с добавките и компенсациите към
тях) е в размер до 363,00 лв. включително.
Преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат
извършени на 9 декември 2019 г.

Преизчисляване
на всички пенсии

От стр. 1
Това заяви председателят на Социалната
комисия в парламента д-р Хасан Адемов. Според него въпросът за преизчисляването на
пенсиите е една от възможните мерки, около която трябва да се търси консенсус между
парламентарно представените сили.
По думите му около 500-600 млн. лв. допълнително трябва да се намерят, за да бъде осъществено подобно преизчисляване на
пенсиите.
„Бюджетът на ДОО на практика не решава нито един от сериозните проблеми
на пенсионната система, една част от тях
даже се задълбочават. По-голямата част, да
не кажа, всички фондове, са на дефицит независимо от предприетите мерки през 2015 г.,
финансовата стабилност на пенсионната система не се подобрява с очакваните темпове“,
обясни Адемов.
Той напомни, че към края на 2021 г. родените жени след 1960 г. на практика трябва да получат първите допълнителни пенсии
от универсалните пенсионни фондове. Това
означава, че Народното събрание трябва да
приеме уреждането на фазата на изплащане
във фондовете на задължителното допълнително пенсионно осигуряване.
На този етап няма внесен законопроект.
Има изготвен такъв, около който има консенсус между социалните партньори, дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Министерството на финансите и КФН,
каза Хасан Адемов.
„Надявам се в началото на следващата година този въпрос да бъде окончателно решен“, посочи той. Председателят на социалната комисия коментира и предложената възможност от НОИ да има пенсионни фондове, в
които вложителите да управляват парите си.
Многофондовата система, при която има
възможност за избор на осигурените лица
на инвестиционен портфейл, е обсъждана
многократно, подчерта той и обясни защо
сега отново е отхвърлена идеята: „Трудно
можем да разчитаме на това, че осигурените лица могат да имат информиран избор за това какво представляват т.нар. мултифондове.
Необходима е разяснителна кампания, за
да може тази система, която дава възможност за по-висока доходност, да е ясна. Ако
се предпочете рисков инвестиционен портфейл, възможността за по-голяма доходност
е налице.
Ако предпочетеш консервативен или балансиран, тогава трудно може да се разчита на по-висока доходност. Инвестиционният риск се поема от осигуреното лице, а не
от пенсионноосигурителната кампания – това е големият проблем.
В задължителното допълнително пенсионно осигуряване инвестиционният и демографският риск се поема изцяло от пенсионноосигурителните дружества“, обясни Адемов.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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проблеми

Ще поскъпне ли Оставка на социалния б и с е р
токът министър Бисер Петков

От средата на следващата година се
очаква битовите потребители да преминат от регулирания към свободния
пазар на електроенергия.
Според енергийния министър Теменужка Петкова процесът няма да
доведе до поскъпване на тока за бита.
„Работим за това от новия регулаторен период от 1 юли 2020 г. определена част от регулираната це-

на всъщност да бъде на пазарен принцип. Хората трябва да
бъдат абсолютно спокойни“, каза Петкова. По думите й, преди
да се предприемат стъпките за
пълна либерализация, задължително условие е да се предвидят
мерките за защита на уязвимите
потребители.
„Пълната либерализация не е
еднократен акт, това е процес,
който ще продължи между 3 и
5 години, напомни тя.
Според нея до 2025 г. може да се
удължи животът на въглищните централи у нас, осигуряващи 40% от електричеството, ако токът за домакинствата бъде либерализиран.
Това е условието на Европейската
комисия, за да разреши ТЕЦ-овете да
бъдат подпомогнати чрез закупуване на предоставени от тях мощности.

Увеличение на данъци и такси

„Местните данъци в
България са изключително ниски, както и данъчните оценки. Няма
как с приходите от тях
да се поддържа и развива инфраструктурата. Тя
трябва да се финансира
от имуществените данъци“. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов.
Той не потвърди, че новоизбраните кметове
на ГЕРБ ще наложат увеличение на данъците
и таксите. „Градоначалниците трябва да преценят каква
политика да водят и да
поемат своята отговорност. Ако решат да задържат ниски данъците
и таксите, да бъдат така
любезни да не се обръщат към правителството“, допълни Горанов.
Горанов коментира и темата за бюдже-

„Сподели обяд с пенсионер в нужда“ се организира от „Заедно
за Берковица“ за седми път. Кампанията ни
има за цел да подпомогне възрастните хора в нужда в околните на Берковица села
не само с хранителни продукти от първа
необходимост, но и с
внимание и уважение.
В навечерието на Коледа ние ще раздадем
хуманитарни пакети с
хранителни продукти –
ориз, боб, леща, олио,
захар, макарони, фиде,
плодове, месо и други
на над 80 възрастни
хора в нужда в селата
около град Берковица.
Също така, те ще споделят с нас техните проблеми и неволи, какво
ги радва и какво ги прави тъжни. С тази кампания ще опитаме за пореден път да обърнем

та за следващата година.
„Ако погледнете приходите за 2020 г. като дял
от брутния вътрешен
продукт, ще видите, че
те нарастват, т.е. хипотезата, че залагаме по-ниски приходи, за да раз-

читаме евентуално на
някакво преизпълнение, е несъстоятелна“,
коментира Горанов. И
допълни, че през следващата година ще бъдат
събрани около 3,5 млрд.
лева повече.

Министърът подчерта, че нито лев от
преизпълнение на бюджета не може да бъде
изхарчен от правителството. Ако има такива
средства, то те автоматично отиват за подобряване на бюджетното салдо.
Той обясни, че за
да има по-високи
пенсии, работещите трябва
да имат по-високи доходи. И
увери, че властите работят
в тази посока
и „притискат реалния сектор да
следва подобна политика“.
„Няма да сме по-успешни, ако не сме пообразовани. Късно разбрахме това. Мисля, че
инвестицията в образование е добра, макар и
закъсняла“, завърши Горанов.

Оставката на социалния министър Бисер Петков беше поискана и приета от
премиера Бойко Борисов, а поводът беше забавяне в темповете на работа на
социалното министерство. Премиерът
обяви и кой ще поеме поста - Деница
Сачева, която в момента е зам.-министър на
образованието.
Петков подава оставка за втори път, като
първия не беше приета след протести и недоволство от страна на майките на деца с увреждания.
Правителството все още не е коментирало
детайлно мотивите за оставката. Очаква се те
да са водещата тема на коалиционния съвет.
Синдикатите коментираха, че оставката не
е изненада.
„Бисер Петков беше сложен на дузпата още
миналата година. Това мен лично не ме изненадва чак толкова много. Когато се уволнява
министър, причина винаги ще се намери. А и
повод ще се намери. Сега пък не виждаме конкретен повод, говори се за някакви натрупвания във времето”, заяви Димитър Манолов –
президент на КТ „Подкрепа”.
Освободеният министър получи подкрепа
от майките на деца с увреждания. Както при
първата му оставка преди година, и сега те настояват Петков да остане на поста си. “Това е
удар върху децата и хората с увреждания. Той
е експерт, който разбра проблема на хората с
увреждания и започна работа по реформата.
Не приемаме и този мотив, че нещо се е забавило. Напротив – забавянето е отпреди 10
години”, коментира Вера Иванова от „Системата ни убива”
Председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов заяви, че още с назначаването на Петков на поста е било ясно, че
той е експерт, а не политик.
„Аз се хващам за тази дума „политически“,
защото, когато Бисер Петков беше избран за
министър, на всички беше ясно, че неговият
профил беше на експерт. Така че от него да
се очакват политически решения е малко пресилено”, коментира Хасан Адемов – председател на Социалната комисия в НС
А социолозите виждат в оставката му опит
да се тушира напрежението, натрупано в социалната сфера.

Сподели обяд с пенсионер в нужда

внимание на нашите сънародници какъв е животът в селата в Северозападна България.
Много от вас знаят
или са чували, че Северозападът е най-бедният край - не само в България, но и в Европа. Нещата там излизат извън
контрол. В живота на голяма част от възрастни-

те хора в този край трайно са се настанили самотата, безнадежността и тъгата, а нищетата,
студът и недоимъкът са
впили нокти в тяхното
битие. В техния живот
спомените са се превърнали в тяхно бъдеще, а
снимките на починали
роднини са единствените им събеседници в

тихите разговори на фона на догарящата свещ.
Тази черна действителност ни накара още
повече да насочим погледа си към тези хора,
към нашите баби и дядовци, да протегнем ръка за помощ и да приседнем до тях за един
непринуден разговор.
Хранителните продукти, които ще дарим в
навечерието на Коледа, са важна част от тази кампания, но още
по-важна е онази минута внимание, която ще
отделим на всеки един
от възрастните хора. За
много от тях тази минута
внимание е по-ценна и
по-питателна от най-голямата трапеза, от всеки иначе така нужен лев.
На това ни научи тази
кампания през послед-

ните няколко години –
важно е да бъдем милосърдни, да помагаме, да се радваме и
на това, което имаме,
и винаги да подаваме
ръка на ближните си.
В момента кампанията
ни е в процес на развитие.
Приемаме дарения
под формата на хранителни продукти и
финансови средства
за тяхното закупуване.
Повече за кампанията
ни, както и информация как да се включите
в нея, може да научите на сайта ни https://
zaberkovitsa.com Благодарим на всички,
които се включиха и
ще се включат в тази
кампания. Вие сте положителните герои в
приказката, наречена
България.
Димитър Манов,
„Заедно за Берковица”

Хора като Цветан
Цветанов и Екатерина
Захариева да критикуват „Геополитически
грешки” на президента
Радев, е все едно Черната Златка и Русата Златка да „откриват грешки” в трудовете на Умберто Еко.
Петър Волгин

кРАТКИ
ВЕСТИ
Воден режим

Към момента нарушено водоснабдяване има в 17 области
на страната, 40 общини, 12 града, 160 села.
Общият брой на засегнатото население
понастоящем от водния режим е 315 хиляди души. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай
Нанков.

Расте
гражданската
отговорност

До 4 пъти по-скъпа
може да стане застраховката „Гражданска
отговорност“ с новата система „Бонус- малус“. Цената на застраховката ще се определя от нарушения в 7 категории, а шофьорите
ще бъдат разделяни в
няколко класа.

Бързи кредити

Българските домакинства са взели 2,207
млрд. лева кредити от
дружествата, специализирани в кредитиране (т. нар. фирми за
бързи кредити).

Ще връщат
пари

Над 8 300 000 лева
ще трябва да възстановят собственици на
къщи за гости, които
са използвали неправомерно европейско
финансиране на 100
процента.
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Политика
коментираме

Демонстрация
на симпатии

Срещата на премиера Борисов с Доналд Тръмп
бе предназначена основно за вътрешна употреба.
Последната покана, която Борисов получи от американски президент, беше през далечната 2012
г., когато бе приет от Барак Обама. Това, както и
фактът, че беше останал сред малцината източноевропейски лидери, които Тръмп не е канил
в Белия дом, никак не се вписва в амбициите на
Борисов за грандиозен дипломатически успех.
Затова премиерът и неговите пиари държаха да
покажат най-вече пред родната публика, че Борисов се ползва с подкрепата и симпатиите на
американския президент.Само едната симпатия
ли бе резултатът от срещата?

Български

От стр. 1
Неведнъж сме сочили причините, поради
които се стремим нашият-ваш вестник да е
предимно абонаментно
издание. За онези, новите ни познати – а те не
са никак малко, се налага да ги споделим отново. На водещо място,
разбира се, поставяме
ползата за читателите
и качествата на духовния продукт. За разлика от доста други „събратя” по тематика, разчитащи
на стотинките на
възрастните хора,
ние още от самото начало се врекохме да служим
на онези, които преживяват със скромните си
доходи, наричани

минимални суми до 200
лв. И общо 1 322 000 заслужили човешки същества – под прага за бедност.
Ние застанахме в защита на пенсионерството. Не на златната или втората възраст,
на третата младост, а на
борещите се стотинките да стигнат за ток, лекарства, храна…
Преминахме през
доста главоболия – управниците, предимно

клон и заставането на
колене пред новите ни
шефове. Оялите се избраници хич не ги интересува, че сме първи по
смъртност, че изчезва
Аспаруховият корен, че
след половин век българите ще сме по-малко от останалите етноси, обитаващи земята
– къс от рая, възпявана от поети и напоена с
юнашката кръв на предците…
Пенсионерството,

4.XII. - 10.XII.2019 г.
ме въпроса. На когото
му харесва да разлиства нашето издание, да
положи усилие и да си
го осигури чрез пощите.

КАКВО ПЕЧЕЛИ
АБОНАТЪТ В ЛИЧЕН
ПЛАН

При повишение на
цената, както се наложи
по независещи от нас
причини, той не доплаща. Икономисва и два
пъти по 10 лв., ако реши чрез страниците ни
да съобщи за радостно или тъжно събитие. Годишните абонати
имат това право.
Те плащат 35 вместо 36,40 лв. и получават два броя безплатно, като единият е коледно-новогодишен, с
православен календар.
Ако им се наложи консултация с адвокат, то
нашият юрист се отзовава без никаква такса.
Квитанцията от пощата
е достатъчна. Вълнуващо е и участието в томболата за стенния календар…
Абонаментът е найсигурният начин да не
се пропусне нито част
от „Романа на моя живот” на Стефан Данаилов и десетките други
любопитни и интересни публикации. Както
и ежеседмичните „Размисли на главния редактор”.
Имаше доста популярен шлагер в близкото
минало с приятен пожелателен мотив: „Ако до
всяко едно същество застане по още едно, то ще
настъпи такъв живот, че
само си викам „Дано!”…”
Ние, от екипа, в напрегналите дни на кампанията си тананикаме тая
песен с лека промяна в
текста: „Ако към всеки
наш абонат застане по
още един…” и пресмятаме колко добре би било. Убедени сме, че онези, които ни разбират и
вникват в значимостта
на нашите усилия, могат да привлекат поне
по един познат да се
влее в пенсионерската
ни армия. А по-заможните – да подарят за Коледа и Нова година абонамент на свой близък. Дано, дано! А ние обещаваме да посрещнем 30-годишния юбилей според
пожеланията на патриарх Неофит и президента Радев, които ще публикуваме в празничния
двоен брой – 51-52.

Ако до всеки наш абонат
застане по още един…

ПЕНСИЯ

Основните въпроси, които Тръмп и Борисов обсъждаха, бяха два. Единият се отнасяше до мястото на България в НАТО, другият до енергийната ни независимост. Разбра се, че националната
ни сигурност е пряко обвързана с най-мощната
страна в Алианса, за което свидетелстват закупените наскоро изтребители, а прокламираният от Борисов стремеж към енергийна независимост преминава и през американски доставки
на втечнен газ. След като Турция не може да се
смята за лоялен съюзник на САЩ, Тръмп държи
да запази геополитическото си влияние на Балканите чрез България.
Като научи от госта си, че в резултат от сделката за изтребителите България заделя 3% от Брутния вътрешен продукт за отбрана, Тръмп многозначително заяви: „Можете да кажете това на
Германия, която харчи по-малко от изискваните
2%.” При което Борисов се почувства доста притеснен, че най-бедната страна в НАТО заделя повече от богатата Германия.
Доста нескопосано прозвуча затрогващото откровение на Борисов за широкото българско сърце, в което имало място и за демократите, и за републиканците, и то на фона на силното противоборство между тях.
Да си припомним, че на път за Вашингтон Борисов недвусмислено заяви, че няма да допусне
военноморска база на НАТО на територията на
България, защото държи на позицията си Черно
море да остане място за платноходки. Само че
създаването на координационен център във Варна на НАТО май понамирисва на повече от база.
С основание изниква и въпросът, ще се увеличи
ли броят на американските войници в България
в полигона Ново село, във военновъздушните бази Безмер и Граф Игнатиево и в складовата база
в Айтос до 5000 души.
Борисов и ГЕРБ сега интерпретират визитата
като успешна, като одобрение на САЩ за тяхната цялостна политика, включително по въпроси
като АЕЦ „Белене”, руско-турския поток и избора на новия главен прокурор Иван Гешев, който
ще бори корупцията. Дипломатично казано, тези
твърдения са силно преувеличени. Защото всъщност са напълно неверни. Подобно одобрение не
фигурира в документите от срещата, нито пък в
думите на Тръмп в медиите.
Какво са си говорили насаме двамата лидери,
не се знае. Но целта на едно одобрение на цялостната политика, ако изобщо го има, не е да остава
тайна. А какво стана с визите? Съвсем очаквано
те не отпаднаха. Но Борисов се надява, че това ще
се случи при евентуално посещение на Тръмп в
България. Тоест, въпросът за отмяната на визите
остава за някой друг път.
Посещението на българската делегация в САЩ
не означава индулгенция или одобрение за спорните или безумните действия на настоящото ни
управление.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Преходът се стовари със страхотна сила върху поколенията,
възстановили следвоенна България, получили образование и възможност за реализация,
съградили повече от
3200 комбинати, заводи, предприятия, АПКта, превърнали родината от изостанала аграрна страна в държава, наредила се сред водещите по брутен вътрешен
продукт на глава от населението. Фатална неизбежност са географското ни положение и
стремежът на великите
сили да сме техен съюзник, да сме зависими от
енергийните им ресурси, технологии, военна мощ и т. н. Вината за
прехода не е толкова на
наши видни партийци,
организирали нещо като преврат, а на Горбачов – продал или просто предал цялата социалистическа система,
значително по-социална, отколкото какъвто и да е капитализъм.
Но да не се отклоняваме – появихме се в шеметно време, подозирайки, че достойно и
невинно абсолютно за
нищо стотици хиляди
труженици, преминали
в заслужен отдих, ще
бъдат изхвърлени зад
борда. Унизени, докарани до бедност, лишени
от гордост и самочувствие, противопоставяни
от хитри доморасли тарикати, за да позволят
да бъде ограбено сътвореното от тях имущество за милиарди. Общонародната собственост привличаше и западни авантюристи, които като хиени започнаха да се борят за лакоми дялове от богатството ни. Подпомагани от
корумпирани чиновници – слуги на задокеански господари, запленени от „цивилизационния избор” безродници, без да им мигне
окото, оставиха над 800
хил. души да оцеляват с

от десния спектър, не
обичат да се казва и показва трагедията на бащите, майките, бабите и
дядовците. Те упорито
отказват да решат съдбините, особено на онези със стаж в соцпериода. Заедно с тях се обръща гръб и на изкаралите хляба си във фирми, без да бъдат осигурявани или на мижави
заплати от началото на
прехода. Елементарно
е, след като си взел заем от 16 млрд. лв., първо да помислиш за проблема с мизерстващата
част от гласоподавателите, поставили те на
поста премиер, изпратили те в парламента,
осигуряващи ти заплата, колкото е доходът
на цяло загиващо селце с двадесетина жители. Но не, заповядано
е от Брюксел да се градят магистрали. От Вашингтон пък искат да
им купуваме оръжията, да плащаме авансово непроизведени изтребители, съществуващи само на чертежи,
да внасяме по-скъп от
руския втечнен газ, да
ползват военните ни
бази и да изградят такава, но различно наречена „за логистика на черноморските кораби на
НАТО“. Кима Б. Борисов,
опитва се да прегърне
Тръмп и не смее да напомни, че след посещението на Хилъри Клинтън бе замразен проектът АЕЦ „Белене”, а
с краткосрочното присъствие на трима щатски сенатори се постави точка на „Южен поток”. Милиарди са загубите от раболепието
на безгръбначни властолюбци, лазещи пред
Белия дом. Независимо
кой седи в него – демократ или републиканец.
Целуват ръката на

МИСТЪР ПРЕЗИДЕНТА

и изпълняват волята му.
Заради московския белязан предател и последвалия го пияница
попаднахме в джунглата на либерализма, но
причината за нищетата на две-трети от българите е дълбокият по-

слушащо врели-некипели по митингите, на
площадните сборища с
развети знамена, трябваше да знае истината.
Нагърбихме се с тази
нелека задача. Измамна бе масовата приватизация, разбойническоментърджийската Костова далавера бе чиста проба престъпление.
Ликвидацията на земеделието – също. Има
достатъчно примери в
други бивши социалистически страни – чехите, унгарците, поляците.
Румънците дори запазиха полезното, съхраниха печелившото, привлякоха сериозни компании за инвеститори и
пенсионерите им са два
пъти по-добре от нас.

Дотук с
въведението

Името „Пенсионери”
е директно заради онези – активните, желаещите да се обединят в
съюзи и движения, да
не се лутат кой ще отразява проблемите им
и ще показва нещата каквито са. Разчитахме, че като поемем за
своя сметка абонирането на десетки клубове,
членуващите в тях ще
пожелаят да имат вкъщи свой вестник и да
го препрочитат. Резултатът обаче бе друг: общата и безплатна единствена бройка минава
от ръце на ръце, късат
от нея харесвана страница, преписват рецепти и дотам. Призивите
за подкрепа увисват
във въздуха. Петдесет
души ползват „служебния” подарък с години и
дори не се сещат да съберат по левче за още
два-три броя. През тази
година ще пререшаваНека уважаемите читатели не останат с
впечатлението, че само годишните абонати са
ни мили и драги. Всички, предпочели вестника
- без изключение, заслужават обич и уважение.
Защото сме и съмишленици. Обсъждаме стимули като бъдещи конкурси за най-интересно
писмо, разказ, слово за родния край, оригинална рецепта за ястие и т. н.
При получаването на пенсиите заедно с добавките отделете пари за нашия-ваш „Пенсионери”. Не чакайте последния срок – 15 декември.
Направете го сега! Каталожният номер е 552.
Ваш Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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Уважаеми господине,
Обръщам се към вас, защото съм се убедила, че само вие сте защитници на
нас, пенсионерите. Съвсем
скоро експерти стигнаха до
извода, че за нормален живот на един човек са нужни
минимум 500 лв. на месец.
Аз съм пенсионерка с пенсия
219 лв. при 30 години трудов стаж.
Съпругът ми е с 400 лв.,
така че общата сума, с която живеем, е 600 лв. Ние никога не сме били длъжници
на държавата. Винаги сме
си плащали всички разходи
по жилището. Съвсем скоро

ми се случи нещо, което
ме обезпокои. Имам една
травма, заради която ходих на лекар, но болката не
отшумя въпреки предписаните лекарства. Лекарят
ми каза, че трябва да си направя изследване за костната плътност. Когато
отидох в кабинета, бях потресена от цената, която
трябваше да заплатя – 60
лв. Аз не мога да си я позволя. Явно ще чакам другата
пенсия, а дотогава трябва
да търпя непоносими болки, защото нямам нужните средства. Кажете ми
какво да направя и към кого да се обърна?
с уважение,
станка ДОнЕВа, Перник

Ëîÿëíè è
ïîçèòèâíè
ñòå,
„Ïåíñèîíåðè”

Честит
юбилей!

М

ного или малко са 40 години, посветени на грижата
за възрастните в Дома за
стари хора с отделение за лежащо болни в град Берковица.
Тук са прекарали спокойни старини през тези 40 години 2014 домуващи, а в момента са 150 при
пълен капацитет. В деня на честването бе организирано тържество, за да бъдат уважени всички.
Домът разполага с просторен
дългОлетниЦи

Единствената жива
жена партизанка у нас
- Мария Хаджииванова, преди няколко месеца навърши 100 години. Баба Муша, както е известна, е родена
на 2 септември 1919 г.
в град Якоруда.
В благоевградския
й апартамент роднините й бяха спретнали тържество за вековния й юбилей, като изненадата за нея беше
торта, на която бе изработена от шоколад
пушка с патрони. Тя
винаги е била много
горда, че като партизанка е имала пушка
и е участвала в акции.
Затова и на най-видно
място на витрината й
в хола стои снимка от
онова време, когато е
била млада партизанка с пушка в ръка.
Баба Муша има сурово изражение на
кален боец, лицето й
единствено се озарява, когато вижда внуците и правнуците си.
От вълнение трудно говори, но въпреки
това, като видя числото 100 на тортата, каза с чувство за хумор:
"Ооо, не са много, нека

салон, който е удобно място за
такива прояви. Настроението ни
беше празнично. Приятно бе да
чуваш поздравления за здраве и
дълголетие, да виждаш усмихнати лица и да прецениш, че наистина животът продължава.
Старост-нерадост, но не липсва и желание, според силите и
възможностите, да се покаже онова, което е възможно. Работещите
в дома получиха поздравление от

възрастните хора в знак на благодарност за полаганите грижи. Пяха се песни, рецитираха се стихове. „Благодарим ви, мили хора за
всичко, което правите, за да можем спокойно да доживеем до
онова, което ни е останало”, пожелаха на колектива домуващите
стари хора. Персоналът на дома
не остана по-назад и пожелаха на
всички обитатели да имат вяра в
доброто, надежда в утрешния ден,
което да осмисли дните им.
Добър път на всички!
иванка ВаЦЕВа, Берковица,
Дом за стари хора

Читатели на „Пенсионери”, аз не
съм имал моменти, в които да съм
си казвал, че съм карък. Бих бил неблагодарен пред себе си, пред Бог и пред
родителите ми, ако кажа, че съм бил.
Но аз не съм.
Често си казвам, а така е и редно:
„Благодаря ти, Господи, че съм късметлия!”,
сбъднал съм си мечтата, с това което правя. И вие, „Пенсионери”, сте късметлии, защото сте това, което сте.
Връщайки се назад, съм благодарен, и то
много, на майка и татко, защото без тях
аз нямаше да съм това, което съм. Както
и вие нямаше да сте това, което сте без
вашите читатели, почитатели и приятели. Виждайки таланта у мен, начинанията и желанията ми да се занимавам с театър и фокуси, те ме подкрепяха още от
малък. Вие, „Пенсионери”, имате подкрепата от своите читатели, а това е важно,
за да продължите да творите, да сте още
по-добри.
Какво харесвам в „Пенсионери”? Защо
трябва да се чете? Защо аудиторията да
си поднови абонамента за новата 2020 година? Ще ви кажа! Защото изданието е човешко, добронамерено, позитивно, лоялно
и обичащо българския пенсионер!

И на 100 години - с пушка на рамо
изкарам до 150, пък ще
видим после. А вие гледайте и догодина да сте
на линия на този ден."
Баба Муша не следва
някакви правила за хранене или режим, няма
тайна рецепта за дълголетие. Живяла е труден
живот. Казва, че дълголетието й е вероятно
наследствено, майка й
Риста е починала на 96 г.
Тя има три деца, от
които две са починали,
а третото – дъщерята
Роза, сега я гледа и обгрижва. Баба Муша казва: "Не знам защо живея,
сигурно, за да изживея
и живота на починалите ми деца."
След сто години живот признава, че вече не
й се говори за миналото, но пък политиката й
е все в устата, не изостава и всяка вечер гледа
с интерес новините: "За
мен никога не е имало
дилемата дали да сменя идеалите и партията, аз винаги съм казвала: един живот - една партия. А сега, като
ги гледам тия днешните, без проблем се пребоядисват и скачат заради интересите си от
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една в друга партия.
Младите нямат идеали,
а само гледат сметката. Това не го приемам."
Фактите говорят, че
от 1941 до 1944 г. е била
свръзка между 4-та оперативна зона и местното ръководство на якорудския отряд "Никола Парапунов". От 1944
до 1945 г. заедно със съпруга си Георги Хаджииванов са били партизани
в този отряд,
действал в района на Белица и Якоруда.
Съпругът й е
бил политкомисар, а след
9 септември –
председател
на Окръжния
народен съвет в Благоевград.
"Бяхме 106 души партизани от Якоруда. Над
500 ятаци имаше, но не
ги познавах. Запознах се
с някои от тях чак след
9-ти септември", допъл-

ва жената.
Днес от дистанция на
времето твърди, че наистина е имало и такива, които се качвали за
по една нощ в гората,
после слизали, за да се
правят на близки на но-

вата власт.
В отряда е имало освен българи и цигани, и
мохамедани. Всички искали свобода и никога
повече фашизъм.
"Това, че бях само

ва тръгнали да слизат
от гората. Било 9-ти
септември."Имаше
тържества и салюти
аз жена, не ме праве- и всички се поздраше различна. Наравно вявахме с "надвихме
с мъжете давах дежур- ги!" Това беше думаства, постови, участвах та.” За някои неща
в акции, не е имало раз- партизанката прелика. Първо минах обу- мълчава, не иска да
чение и чак след това говори. Но казва, че
ми започнаха дежур- не съжалява за нищо
от това, което
е направила.
Баба Мария не харесва днешното
време, казва,
че няма ценности и идеали, всички
говорят само
за пари, възрастните мизерстват
с
малки пенсии,
пенсионерите
гладуват и ровят в кофите
за боклук.
"Това живот
ли е, ние не
сме се борили
за това, искали сме да имаме справедлиствата", спомня си пар- ва държава", казва тя и
махва с ръка.
тизанката.
А погледът й потъСлушала радио и така чула съобщението, ва в снимката с пушче Съветската армия ката.
влиза в България. Тогасветлана ВасилЕВа
страницата подготви соня ВълкОВа
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съзнанието на
стотици читатели по цял свят
Астрид Линдгрен е
сладкодумната разказвачка на приказки,
без която поколения
деца не могат да си
представят детството
си. Извънредно любопитно е обаче да надникнем в личния свят
на писателката и да
узнаем какво е скрито
зад личността й.
Астрид Анна Емилия Ериксон е родена
в град Вимербю, Швеция, през 1907 г. Тя е
дъщеря на Самуел Аугуст и Хана Джонсън.
Има две по-малки сестри - Стина и Ингрид, и
по-голям брат - Густав.
Когато младата Астрид завършва училище, получава работа
в местен вестник. Там
има връзка с главния
редактор, който е бил
женен и имал 7 деца.
След като през 1926 г.
Астрид забременява,
той й предлага брак,
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Какво не знаем за Астрид Линдгрен?
но тя отказва и се мести да живее в столицата - Стокхолм, където
се учи на машинопис и
стенография. През това
време се ражда синът
й Ларс, който оставя на
грижите на
приемно семейство.
Въпреки
че работата
й не била доходоносна,
спестявала
колкото може и винаги
при първа
възможност
пътувала, за
да се среща
с него.
Пътуванията били
през уикенда, като поголяма част от двата
кратки дни тя прекарвала в самия влак. В крайна сметка по-късно успява да върне сина си,

За да сте красиви, да
бъдете в крак с модните тенденции, да четете за любовните истории на известни личности, не пропускайте
да се абонирате
за в. „Пенсионери“
КАТАЛОЖЕН №552

Або
на
20 мен
20 т

Как да премахнем
миризмата на мухъл
от прането
Да забравиш пране в пералнята за няколко часа, това е от най-неприятните домашни
пропуски, защото има сериозни последствия.
Разбира се, не е като да забравиш тенджерата върху включения котлон и да излезеш да
пиеш кафе, но пак не е желателно.
Проблемът на забравеното в пералнята пране е, че в него бързо се развива мухъл. Оттам

като нейните родители
го гледали, докато тя успее да си позволи да го
отглежда в Стокхолм.
През 1931 г. Астрид се
жени за работодателя

си Стюр Линдгрен, който напуска своята съпруга заради нея и 3 години по-късно се ражда
второто й дете - Карин.
Всъщност тя измисля

за отрицателно време
обикаля цял свят, превежда се на над 70 езика и се чете в над 100
държави, превръщайки
се в една от най-харесваните детски книги на
всички времена.
Интересен факт за
невероятната история
за Пипи е, че отначало
Линдгрен се притеснявала да я публикува, защото се страхувала, че
хората ще я помислят за
лоша майка и че е базирала историята върху
дъщеря си, но това не е
истина. Историята е изцяло измислена, а Астрид е страхотна майка.
След силното начало
на творческата й кариера следват много награди и признания през годините. По случай нейния 60-и рожден ден
през 1967 г. е оснавана
награда на нейно име,
която се дава всяка го-

дина на рождения й
ден.
Астрид Линдгрен
умира на 28 януари
2002 г. на 94-годишна
възраст в своя дом в
центъра на Стокхолм.
Тя е национален герой
в Швеция заради създаването на безсмъртни герои като Емил
от Льонеберя, Пипи и
Карлсон и заради хуманитарната си работа.
След смъртта й правителството на Швейцария основава награда в нейна памет, която се дава веднъж годишно. Това е най-голямата парична награда за детска литература в света и е в размер
на 5 милиона шведски
крони.
Също така в решение, взето още преди
смъртта й, нейният лик
е поставен на банкнотата от 20 крони.

Съхраняване на птичи яйца
Яйцата са едно от нещата,
които най-вероятно ще намерим във всеки хладилник.
И както ще стане ясно по-надолу, съвсем нелогично повечето
производители на хладилници
предвиждат специално място за тях във вратата на
хладилника.
 Добре е да започнем от
това, че както и да се съхраняват, не бива да ги използваме след повече от месец
и половина – при това, ако
при купуването им са били
наистина пресни.
 Независимо от срока на
годност, отбелязан на опаковката, след около 6 седмици, дори да
са съхранявани при температура
от 5-6 градуса, е най-добре да не
ги консумираме независимо от

термичната обработка.
 Повечето от нас - и в това
няма нищо нелогично, използват мястото за яйца, предвидено във вратата на своя хладилник. Всъщност обаче това е най-

лошото място за тяхното съхраняване.
 Първото съображение против е, че именно на вратата температурата е най-висока. Освен
това при отварянето на хладилника най-много по-топъл въздух

достига именно там, т. е. получаващите се температурни амплитуди намаляват срока на годност
на яйцата.
Съветът ни е: за да запазите
най-дълго време яйцата годни,
може да използвате формата в
хладилника (ако
има такава), но
само ако е подвижна.
Ако не е, подобре намерете друг начин
да направите най-доброто за
тях, за да се съхранят най-дълготрайно, когато са подредени с
върха надолу в някой от средните рафтове на хладилника в съд
или контейнер, който се затваря плътно.

За вашата трапеза
Печен шаран
с майонеза

идва и неприятната миризма. Съветът, който
ще ви дадем, може да приложите за случаите, в които прането само мирише неприятно.
Ако обаче дрехите са престояли мокри в продължение на повече от 24 часа, мухълът може да стане видим.
Забележите ли такива следи по дрехите си
(черни или сиви точици) по-добре изхвърлете всичко, за да не си причините по-сериозни заболявания!
И така най-лесният начин да спасите забравено в пералнята пране, което мирише лошо, е
да го изперете отново с чаена чаша бял оцет.
Просто излейте оцета в барабана при дрехите и пуснете на обичайната програма, но без
перилен препарат. Киселината ще премахне
миризмата и ще унищожи бактериите, които
са я предизвикали.

приказката „Пипи дългото чорапче“, за да забавлява дъщеря си, когато боледувала, а самото дълго чорапче на Пипи е измислено от малката Карин.
Признания за
литературния й
талант идва при
Астрид
през
1944 г., когато
печели втора
награда в конкурса на издателска къща с
романа „БритМари освобождава сърцето
си“. Следващата
година тя публикува първата
история за Пипи и печели първа награда. След
признанието пише и
трите романа за чудатото 9-годишно момиче от
Вила Вилекула със своя
кон и маймунка. Момичето, чиято история

Продукти: 1 кг шаран, 2 с. л. майонеза, 2
с. л. готварска сметана,
1/2 ч. л. захар, сол
и подправки
за риба на
вкус, 1-2
лимона
Приготвяне: Нарежете почистения шаран
на
шайби в зависимост от тавичката - 6-8. В купа
сложете майонезата,
сметаната, захарта, сол
и подправки на вкус и
добре разбийте сместа. Оваляйте парчетата риба в нея и оставе-

те да престои най-малко половин час. Намажете с олио тавичка, на
дъното на която наредете нарязани кръгчета
лимон. Отгоре сложете
пар-

четата риба и печете в загрята на 180о фурна. Не
обръщайте рибата, защото става много крехка и се начупва. След като се зачерви достатъч-

но, я извадете и сервирайте с подходяща гарнитура.

Пълнен шаран
върху кисело зеле

Продукти: 1 шаран
около 1 кг, 300 г филе от треска или тилапия, 1 белтък, 200
г заквасена сметана,
100 сварени скариди
по желание, 500 г едро нарязани обелени
картофи, 50 г масло, 2
с. л. ситно нарязан магданоз, 500 г ситно нарязано кисело зеле, 200 мл
бяло вино, сол и шарен
пипер на вкус
Приготвяне: Филето от треска се сварява на пара и се пресова с вилица. Когато из-

стине, се пасира с белтъка и малко по малко
се прибавя сметаната.
Подправя се със сол
и пипер на вкус, разбърква се със скаридите и се слага в хладилник за 30 минути.
Картофите се слагат
в подсолена вряща вода за 10 минути и се
отцеждат. Още горещи
се объркват с лъжица
масло и магданоза.
Почистената риба се подсушава и се
поръсва със сол и пипер. Напълва се рибният пастет. В продълговата тавичка се разпределя зелето, върху
него и рибата. Шаранът се намазва с масло. Наоколо му се слагат картофите. Рибата
се залива с виното и
всичко се слага да се
пече във фурната за
40- 50 минути, докато
се зачерви.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Спортни новини
Панорама
БНТ на 60
По света и у нас
Джаз Динамос /Великобритания/
Скрийте усмивките си
Култура.БГ
100% будни
Дойче Веле: Шифт
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество
15:00 Цар и генерал /95г. от
рождението на Любен
Станев/
16:15 Живот като на кино
17:00 Вечната музика
17:30 Космонавтите: Как Русия
печели космическата
надпревара
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 4
22:10 По света и у нас
22:25 Студио “Х”: Ченгета 2
23:25 Глупакът
1:05 Тайните на войната
2:00 Скрийте усмивките си
3:30 Съкровище в двореца
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов

СЪБОТА, 7 декември
6:00 Внимание, роботика
6:25 Магна аура, изгубеният
град
6:50 Приказка за обърканото
царство
7:15 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

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

6.XII. - 12.XII.2019 г.
ПЕТЪК, 6 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 Тайните на войната
12:25 Роден в робство
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
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
БНТ 2
ПЕТЪК, 6 декември
На фокус: Регионът
Пътешествия
Топчовците
Български уроци – аз уча
български
7:25 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
10:15 Знание.БГ
10:45 Европейски маршрути
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Линия Култура
14:45 Танцуващ живот
15:00 Пътувай с БНТ 2
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 Отворени досиета: Георги Заркин
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано предаване за хора с увреден
слух
18:35 Япония днес
18:50 История.bg
19:50 Лека нощ деца
20:00 Тайните на войната
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки
21:30 Часът на зрителите
22:00 Брат за брата 3
22:45 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 История.bg
2:40 Световно наследство
6:00
6:30
7:00
7:10

БНТ 4
ПЕТЪК, 6 декември
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 Тайната родина на поета
/95 години от рождението на поета Павел Матев/
23:00 По света и у нас
23:30 История.bg
0:30 Още от деня
1:10 Ново 10 + 2
2:00 Отблизо с Мира
3:00 Панорама с Бойко Василев
4:00 Вечната музика
4:30 Култура.БГ
5:30 Знание.БГ
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Най-гледаните

4.XII. - 10.XII.2019 г.

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

15:00
16:35
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00
20:20
20:30
21:00
22:30
22:45
0:45
1:35
2:30
4:15
4:40
5:40

ски клас на Райна Кабаиванска
Господин Селфридж 4
Как стигнахме дотук
Отворени досиета 3:
Асен Апостолов. Присъда за назидание
Арена Спорт
Спорт ТОТО
Стани богат
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Да обичаш на инат
По света и у нас
Търговският пътник
Космонавтите: Как Русия
печели космическата
надпревара
Студио “Х”: Ченгета 2
Глупакът
Беър Грилс
Отблизо с Мира
Телепазарен прозорец

16:15
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

Новини на турски език
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

НЕДЕЛЯ, 8 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
13:00 Библиотеката
14:00 Международен майстор-

ПОНЕДЕЛНИК, 9 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 Етюд за красотата отвътре
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

ВТОРНИК, 10 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 Възстановка
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Точица
14:50 Сребристият жребец
15:15 Гимназия „Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас

3:00 Култура.БГ
4:00 Пътувай с БНТ 2
4:30 Отдел “Фалшива самоличност”
5:30 Време за губене
СЪБОТА, 7 декември
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пирински войводи
7:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
8:00 Топчовците
8:10 Кончето на Уенди
9:40 Време за губене
10:10 Знаете ли…
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм
14:30 Джинс
15:00 На опера с БНТ 2
15:30 Златни ръце
15:45 Дом за нежни души /
режисьорът Евгений
Михайлов на 65 години/
17:00 Шифт
17:15 Ленти и документи
18:00 Рецепта за култура
19:00 Филмите на детството
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата
20:30 До Европа и напред
21:00 Концерт на Лиза Симон /
САЩ/
22:00 Наемателката
23:30 По света и у нас
23:45 Днес и утре
0:15 Добър ден с БНТ 2
1:15 Концерт, посветен на
Петко Стайнов и Роберт
Шуман
2:15 Отворени досиета: Георги Заркин
2:45 По света и у нас
3:00 Ленти и документи
3:45 Натисни F1

4:00 Наемателката
5:30 Пазители на традициите
НЕДЕЛЯ, 8 декември
6:00 Време за губене
6:30 Рецепта за култура
7:30 Топчовците
7:40 Жирафчето
8:50 Олтарите на България
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата
11:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Рецитал на Антонина
Бонева /пиано/
14:30 Вапцаров. Пет разказа за
един разстрел /110 години от рождението на
поета Никола Вапцаров/
15:45 Черно-бяло кино: “Песен
за човека”
17:30 Опера на открито
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 №1 Туризмът
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм
20:30 Концертен цикъл „Сцена
и маски“
22:00 Изгубени в пустошта
23:30 По света и у нас
23:45 История.bg
0:45 Добър ден с БНТ 2
1:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
2:45 По света и у нас
3:00 Джинс
3:30 Арт стрийм
4:00 Изгубени в пустошта
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 9 декември
6:00 Пирин Бояджиев – неизвестни страници
6:30 Арт стрийм
7:00 Топчовците
7:10 Български уроци
7:25 Защо?
7:50 Олтарите на България
8:00 Пазители на традициите
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Днес и утре
9:45 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ
11:30 Опера на открито
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Песни от рая
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Линия Култура
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ деца
20:00 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
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
2:20 Днес и утре
2:50 Култура.БГ
3:50 В близък план
4:20 Отдел “Фалшива самоличност”

ВТОРНИК, 10 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 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
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 Малкият самурай
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 Людмила Гурченко
20:45 Планински хроники
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” 2
0:40 На фокус: Регионът
1:10 Знание.БГ
1:40 Линия Култура
2:30 Часът на зрителите
3:00 Култура.БГ
4:00 Песни от рая
4:30 Отдел “Фалшива самоличност” 2
5:30 Репетиция

СЪБОТА, 7 декември
6:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
7:00 Новото познание
7:30 В близък план
8:00 Време за губене
8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Капитан Петко войводa:
“Хайдутин - Отмъщението”
14:15 Знаете ли…
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 Боянският майстор /130
години от рождението
на писателя Стоян Загорчинов/
22:55 Равносметките на прехода: Всичко от нула?
23:50 Домът на вярата
0:20 По света и у нас
0:35 Рецепта за култура
1:30 Ленти и документи: “Тодор Динов. Светът не е
за двама”
2:15 Антарктически профили
2:30 Бизнес.БГ
3:00 Иновативно

3:30
4:00
5:00
5:30

Благоев
4:00 Репетиция
4:30 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
5:30 Време за губене
ПОНЕДЕЛНИК, 9 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 Дързостта да бъдеш
пръв
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, 10 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 Пазители на традициите
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Антарктически профили
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ

0:30
1:50
2:50
4:00
4:15
4:55

Арт стрийм
Библиотеката
Време за губене
Туризъм.бг
НЕДЕЛЯ, 8 декември
6:00 Откакто свят светува
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
9:00 Иновативно
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Капитан Петко войвода:
“Хайдутин - Капитанът”
14:20 Олтарите на България
14:30 Пазители на традициите
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги
Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Опера на открито
21:00 Живот като на кино
21:45 Един наивник на средна
възраст
23:30 По света и у нас
23:45 На Вили /85 години от
рождението на Вили
Казасян/
1:20 Арена Спорт
2:20 Капитаните на кораба
“Черноморец”
2:50 Златни ръце
3:00 Вяра и общество с Горан
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20:45
21:00
22:00
23:00
23:30
0:15
1:15
2:15
3:15
3:45
4:15
5:00
5:40

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

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

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

СРЯДА, 11 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 Гнездото на стършелите
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

ЧЕТВЪРТЪК, 12 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 В кадър
13:30 Дъщерята на Клио
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 Какво ще се случи 2
21:30 Студио Футбол
22:00 Футбол: Лудогорец Ферецварош, среща от
турнира на УЕФА „Лига
Европа”
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца

СРЯДА, 11 декември
На фокус: Регионът
Гражданинът Спиридон
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 Людмила Гурченко
10:30 Планински хроники
11:00 Знание.БГ
11:30 Откакто свят светува
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 №1 Туризмът:
14:00 Линия Култура
14:45 Трябва да има начин
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 Джайв ейсес /Великобритания/
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” 2
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 Знаете ли…
4:20 Отдел “Фалшива самоличност” 2

ЧЕТВЪРТЪК, 12 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 Забравеният
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 Музикални следи
23:30 Натисни F1
23:45 Отдел “Фалшива самоличност” 2
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” 2
5:30 Туризъм.бг

СРЯДА, 11 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, 12 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 №1 Туризмът:
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 В кадър
22:30 Репетиция
23:00 Танго с камера
23:35 БНТ на 60
0:35 Още от деня
0:50 Пътеки
1:35 Малки истории
2:35 БНТ на 60
3:35 Бързо, лесно, вкусно
4:05 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, 6 декември
06.00 „Трансформърс” еп.8
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: „Ягодова любов”, еп.3
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.26
16.00 „Спасители в планината“,
еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.28
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги ”,
еп.38
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.16
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.3 еп.2
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.20
01.30 „Къща от карти“, с.6 еп.7
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс”, еп.11
05.30 „НепознатиТЕ“ /п./
bTV синема
Петък, 6 декември
06.00 “Седем часа разлика” /п./
еп.14, 15
08.00 “Шефове гадняри 2”
10.30 “Седем часа разлика”
еп.16, 17
12.30 Телепазар
12.45 “Хорът на момчетата”
14.45 “Усмивчица” - комедия
16.30 “Госпожица Америка”
18.30 “Уолстрийт: Парите никога не спят”
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Неудържим” - екшън,
трилър (САЩ, 2010),
режисьор Тони Скот, в
ролите: Дензъл Уошингтън, Крис Пайн, Росарио
Доусън, Итън Суплий,
Кевин Дън, Дейвид Уоршовски, Елизабет Матис
и др.
23.00 Премиера в петък: “Раждането на една нация”
- биографичен, исторически, драма (САЩ, 2016),
режисьор Нейт Паркър,
в ролите: Нейт Паркър,
Арми Хамър, Пенелъпи
Ан Милър, Джаки Ърл
Хейли, Марк Буун мл.,
Колман Доминго, Анжъню Елис, Дуайт Хенри,
Ейжа Наоми Кинг и др.
[14+]
01.30 “Експериментът” трилър (САЩ, 2010),
режисьор Пол Шуринг, в
ролите: Ейдриън Броуди,
Кам Джигандей, Форест
Уитакър, Клифтън Колинс мл., Маги Грейс и
др. [16]
03.30 “Непростимо” - екшън,
криминален, трилър
(Япония, 2013), режисьор
Санг-ил Лий, в ролите:
Кен Уатанабе]
бтв комеди
Петък, 6 декември
06.00 “Любимци” еп.11, 12
07.00 “Столичани в повече” /п./
08.00 “Модерно семейство”
/п./
09.00 “Комиците и приятели”
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.20, 21
10.00 “Всички мои мъже”
- комедия, драма, романтичен (САЩ, 2017),
режисьор Хали МайърсШайър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Лейк Бел,
Майкъл Шийн, Нат Улф,
Кристин Уудс, Кандис
Бъргън, Пико Алекзандър 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.119
17.00 “Домашен арест” с.4
еп.13, 14
18.00 “Без пукната пара” с.6
еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече”
с.12 еп.5
20.00 “Новите съседи” с.5-7
еп.12
21.30 “На гости на третата планета”
22.00 Премиера: “Модерно
семейство” с.9 еп.2, 3
23.00 Премиера: “Фитнес”
еп.17, 18
00.00 “Всички мои мъже” /п./
- комедия, драма, романтичен (САЩ, 2017)
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Без пукната пара” /п./
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Събота, 7 декември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
еп.11, 12
07.00 „Домашен арест”, с.3
еп.17, 18
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T” - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева
12.00 bTV Новините
12.30 „НепознатиТЕ“ на Георги
Тошев
13.00 “Принцът и аз 4: Приключения в рая”
15.00 „The Voice“
16.00 „Мармалад“ - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план”
с водещ Мартин Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.00 “Размяната” - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011),
режисьор Дейвид Добкин, в ролите: Райън
Рейнолдс, Джейсън
Бейтман, Лесли Ман,
Оливия Уайлд, Ти Джей
Хенсън, Ед Акерман
00.10 “О, братко, къде си?” комедия, криминален
(САЩ, Великобритания,
Франция, 2000), режисьори Джоуел Коен и
Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Джон
Туртуро, Тим Блейк Нелсън, Джон Гудман, Холи
Хънтър, Майкъл Бадалуко, Уейн Дювал и др.

Неделя, 8 декември
06.00 „Джи Ай Джо: Ренегати”,
еп.13, 14
07.00 „Домашен арест”, с.3
еп.19, 20
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Ловци на храна”, с.4
еп.11
13.00 “Декемврийска булка”
14.50 “Чудо сред ледовете”
- биографичен, драма
(САЩ, Великобритания,
2012), режисьор Кен Куопис, в ролите: Дрю Баримор, Джон Кразински,
Джон Пингаяк, Тед Дансън, Тим Блейк Нелсън,
Кристен Бел, Шей Уигъм,
Винеса Шоу и др.
17.00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“
- телевизионно шоу, с.6
еп.13 (трети полуфинал)
22.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
23.30 “Мъжът с железните
юмруци” - екшън (САЩ,
Хонконг, 2012), режисьор
Робърт Дигс-RZA, в ролите: Ръсел Кроу, Луси Лиу,
Робърт Дигс-RZA, Дейв
Батиста, Джейми Чънг,
Илай Рот, Даниел Ву и др.
[16+]
01.20 “Анабел” - хорър

Понеделник, 9 декември
06.00 „Трансформърс” еп.9
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 „Ягодова любов”, еп.4
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.27
16.00 „Спасители в планината“,
еп.3
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.29
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги”,
еп.39
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.3 еп.3
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.21
01.30 „Къща от карти“, с.6 еп.8
(последен)
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс”, еп.12
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 10 декември
06.00 „Трансформърс” еп.10
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 „Ягодова любов”, еп.5
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.28
16.00 „Спасители в планината“,
еп.4
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.30
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги”,
еп.40
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.3 еп.4
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.22
01.30 „Вътрешна сигурност“,
с.7 еп.1
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс”, еп.13
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 11 декември
06.00 „Трансформърс” еп.11
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: „Ягодова любов”, еп.6
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.29
16.00 „Спасители в планината“,
с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.31
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги”,
еп.41
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“
- комедийно шоу, с.14
еп.42 (последен)
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.3 еп.5
00.30 „Стрелата”, с.5
еп.23
01.30 „Вътрешна сигурност“,
с.7 еп.2
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс”, еп.14
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 12 декември
06.00 „Трансформърс” еп.12
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: „Ягодова любов”, еп.7
15.00 Премиера: „Шест сестри”, с.7 еп.30
16.00 „Спасители в планината“,
с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Свободен
дух“, еп.32
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Завинаги”,
еп.42
21.00 „Фермата: Нов свят“ - риалити, с.5
22.30 „Помощ 112“ - екшънкриминална риалити
поредица, еп.17
23.00 bTV Новините - късна
емисия
23.30 „Мъртва точка”, с.3 еп.6
00.30 „Стрелата”, с.6 еп.1
01.30 „Вътрешна сигурност“,
с.7 еп.3
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Втори шанс”, еп.15
05.30 „Лице в лице” /п./

Събота, 7 декември
06.00 “Малки бъркотии”
08.45 “Панаир на суетата”
11.45 “Контакт” - фантастика
14.45 “Шефове гадняри 2”
17.00 “Неудържим”
19.00 “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.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “Джак Райън: Теория на
хаоса” - екшън, психотрилър (САЩ, Русия, 2014),
режисьор Кенет Брана, в
ролите: Крис Пайн, Кевин
Костнър, Кийра Найтли,
Кенет Брана, Колм Фиор,
Джема Чан и др.
23.15 Cinema X: “Дъската на
дявола” - хорър, психотрилър (САЩ, Япония,
2014), режисьор Стайлз
Уайт, в ролите: Оливия
Кук, Ана Кото, Дарън
Кагасов, Бианка Сантос и
др. [16+]
01.00 “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+]
03.30 “Малки бъркотии” романтичен, драма
(Великобритания, 2014),
режисьор Алън Рикман,
в ролите: Кейт Уинслет,
Алън Рикман, Стенли
Тучи, Матиас Схунартс,
Ейдриън Скарбъръ, Дженифър Ийли и др.

Неделя, 8 декември
06.00 “Слепота”
08.15 “Госпожица Америка”
10.15 “Кунг-фу панда 2”
12.15 “Суфражетка”
14.30 “Уолстрийт: Парите никога не спят”
17.00 “Джак Райън: Теория на
хаоса” - екшън, психотрилър (САЩ, Русия, 2014),
режисьор Кенет Брана, в
ролите: Крис Пайн, Кевин
Костнър, Кийра Найтли,
Кенет Брана, Колм Фиор,
Джема Чан и др.
19.15 Коледна премиера: “Коледно градче” - романтичен, комедия (тв филм,
Канада, 2018), режисьор
Джъстин Дик, в ролите:
Маделин Лион, Нийл
Патерсън, Марк Абсийд,
Стейси Бърнстайн и др.
20.50 “Като на кино” - предаване за кино
21.00 “На всяка цена” - криминален, драма (САЩ,
2016), режисьор Дейвид
Маккензи, в ролите: Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пайн, Джеф Бриджис,
Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.
23.15 “Експериментът” трилър (САЩ, 2010),
режисьор Пол Шуринг, в
ролите: Ейдриън Броуди,
Кам Джигандей, Форест
Уитакър, Клифтън Колинс мл., Маги Грейс
01.15 “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+]
03.15 “Раждането на една нация” - биографичен

Понеделник, 9 декември
06.00 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.16, 17
08.00 „Хорът на момчетата”
10.15 „Седем часа разлика” сериал, еп.18, 19
12.15 Телепазар
12.30 „Новаци”
14.30 „Историята на една русалка”
16.30 „Майка под наем” - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор Майкъл
Маккълърс, в ролите:
Ейми Поулър, Шабан
Фалън, Стив Мартин, Грег
Киниър, Сигорни Уивър,
Тина Фей и др.
18.30 Телепазар
18.45 „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.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „Амундсен”
- биографичен, драма,
исторически (Норвегия,
Швеция, Чехия, 2019), режисьор Еспен Сандберг,
в ролите: Пол Свере
Хаген, Кристиан Рубек,
Катрин Уотърстън, Трун
Еспен Сайм и др.
23.30 „Информаторите” - трилър, криминален, драма
(Германия, САЩ, 2008),
режисьор Грегор Джордан, в ролите: Били Боб
Торнтън, Ким Бейсингър,
Мики Рурк, Уинона Райдър, Амбър Хърд, Рис
Ифънс, Джон Фостър,
Остин Никълс и др. [16+]
01.30 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.18, 19

Вторник, 10 декември
06.00 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.18, 19
08.00 „Коледно градче”
10.00 „Седем часа разлика” сериал, еп.20, 21
12.15 „На всяка цена”
14.30 „Фантастичното пътешествие до Оз”
16.15 „Двойна самоличност”
- екшън, трилър (САЩ
2009), режисьор Денис
Димстър, в ролите: Вал
Килмър, Изабела Мико,
Джулиън Уодъм, Христо
Шопов, Валентин Ганев,
Рушен Видинлиев и др.
18.15 Телепазар
18.30 „Амундсен” - биографичен, драма, исторически
(Норвегия, Швеция,
Чехия, 2019), режисьор
Еспен Сандберг, в ролите: Пол Свере Хаген,
Кристиан Рубек, Катрин
Уотърстън, Трун Еспен
Сайм и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 Премиера: „11 септември” - екшън, криминален, трилър (Канада,
2017), режисьор Мартин
Джиджи, в ролите: Чарли
Шийн, Джина Гършон,
Упи Голдбърг, Луи
Гузман, Ууд Харис, Олга
Фонда, Жаклин Бисе,
Брус Дейвисън и др.
23.00 „Скитница” - фантастика,
приключенски, романтичен (САЩ, Швейцария,
2013), режисьор Андрю
Никол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс,
Джейк Ейбъл, Даян
Кругър, Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд
Холбрук и др.
01.30 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.20, 21

Сряда, 11 декември
06.00 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.20, 21
08.00 „Пожелай си нещо!”
10.15 „Седем часа разлика” сериал, еп.22, 23
12.15 Телепазар
12.30 „Историята на една русалка”
14.30 „Пазители”
16.15 „Скитница”
19.00 „Неудържим” - екшън,
трилър (САЩ, 2010),
режисьор Тони Скот, в
ролите: Дензъл Уошингтън, Крис Пайн, Росарио
Доусън, Итън Суплий,
Кевин Дън, Дейвид Уоршовски, Елизабет Матис
и др.
20.50 „Като на кино” - предаване за кино
21.00 „Ченгето от Бевърли
Хилс” - екшън, комедия
(САЩ, 1984), режисьор
Мартин Брест, в ролите:
Еди Мърфи, Джъдж
Райнхолд, Джон Аштън,
Лиса Айлбакър, Стивън
Бъркоф, Джеймс Русо и
др.
23.15 „Човекът, който не беше там” - криминален,
драма (САЩ, Великобритания, 2001), режисьор
Джоуел Коен, в ролите:
Били Боб Торнтън, Франсис Макдорманд, Майкъл Бадалучо, Джеймс
Гандолфини, Скарлет
Йохансон, Тони Шалуб и
др.
01.45 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.22, 23
03.45 „Експериментът” трилър (САЩ, 2010),
режисьор Пол Шуринг, в
ролите: Ейдриън Броуди,
Кам Джигандей, Форест
Уитакър, Клифтън Колинс мл., Маги Грейс

Четвъртък, 12 декември
06.00 „Седем часа разлика” /п./
- сериал, еп.22, 23
08.00 „Майка под наем”
10.15 „Седем часа разлика” сериал, еп.24, 25
12.30 „Двойна самоличност”
14.30 „Коледно градче”
16.15 „Човекът, който не беше
там”
19.00 „Кунг-фу панда 3” - анимация, екшън, приключенски (САЩ, Китай,
2016), режисьори Дженифър Ю и Алесандро
Карлони
20.50 „Като на кино”
21.00 „Денят, в който земята
спря” - фантастика,
трилър (САЩ, 2008), режисьор Скот Дериксън,
в ролите: Киану Рийвс,
Дженифър Конъли, Кати
Бейтс, Джейдън Смит,
Джон Клийс, Джон Хам,
Кайл Чандлър, Робърт
Непър и др.
23.15 „Крадец на животи”
- криминален, психотрилър (САЩ, Австралия,
2004), режисьор Ди Джей
Карусо, в ролите: Анджелина Джоли, Итън Хоук,
Кийфър Съдърланд, Джена Роуландс, Пол Дейно,
Оливие Мартинез, Чеки
Карио и др. [14+]
01.30 „Раждането на една нация” - биографичен, исторически, драма (САЩ,
2016), режисьор Нейт
Паркър, в ролите: Нейт
Паркър, Арми Хамър,
Пенелъпи Ан Милър,
Джаки Ърл Хейли, Марк
Буун мл., Колман Доминго, Анжъню Елис, Дуайт
Хенри, Ейжа Наоми Кинг
и др. [14+]
04.00 „Завръщането на героя” исторически

Събота, 7 декември
06.00 “Любимци” еп.13, 14
07.00 “Слънчева Филаделфия”
с.11 еп.1, 2
08.00 “Без пукната пара” /п./
10.00 “Приемане в Принстън”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2013), режисьор
Пол Уайц, в ролите: Тина
Фей, Пол Ръд, Нат Улф,
Глория Рубен, Уолас Шон
и др.
12.00 “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.
14.00 “Бруклин 99” еп.1, 2
15.00 “Фитнес” /п./
16.00 “Новите съседи” /п./
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Непознати роднини” комедия (САЩ, Германия,
2006), режисьор Грег
Глиена, в ролите: Дани
ДеВито, Кати Бейтс, Рон
Ливингстън, Нев Кембъл,
Бевърли Д`Анджело,
Боб Оденкърк, Кристин
Барански и др.
22.30 “Бруклин 99” /п./ еп.1, 2
23.30 “Столичани в повече” /п./
01.30 “Слънчева Филаделфия”
/п./
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Бруклин 99” /п./
04.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./
05.00 “Любимци” /п./

Неделя, 8 декември
06.00 “Любимци” еп.15, 16
07.00 “Слънчева Филаделфия”
с.11 еп.3, 4
08.00 “Без пукната пара” /п./
10.00 “Непознати роднини” комедия (САЩ, Германия,
2006), режисьор Грег
Глиена, в ролите: Дани
ДеВито, Кати Бейтс, Рон
Ливингстън, Нев Кембъл,
Бевърли Д`Анджело,
Боб Оденкърк, Кристин
Барански и др.
12.00 “Всички мои мъже”
- комедия, драма, романтичен (САЩ, 2017),
режисьор Хали МайърсШайър, в ролите: Рийз
Уидърспун, Лейк Бел,
Майкъл Шийн, Нат Улф,
Кристин Уудс, Кандис
Бъргън, Пико Алекзандър и др.
14.00 “Бруклин 99” еп.3, 4
15.00 “Фитнес” /п./
16.00 “Новите съседи” /п./
19.30 “На гости на третата планета”
20.30 “Приемане в Принстън”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2013), режисьор
Пол Уайц, в ролите: Тина
Фей, Пол Ръд, Нат Улф,
Глория Рубен, Уолас Шон
и др.
22.30 “Бруклин 99” /п./ еп.3, 4
23.30 “Столичани в повече” /п./
01.30 “Слънчева Филаделфия”
/п./
02.00 “Любимци” /п./
03.00 “Бруклин 99” /п./
04.00 “Слънчева Филаделфия”
/п./
05.00 “Любимци” /п./

Понеделник, 9 декември
06.00 „Любимци” - сериал,
еп.17, 18
07.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал
08.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
09.00 „Домашен арест” /п./ сериал, с.4 еп.13, 14
10.00 „Коледа с Тъкър” - семеен (тв филм, Канада,
2013), режисьор Лари
Маклийн, в ролите:
Джеймс Бролин, Гейдж
Мънро, Барбара Гордън,
Рон Лий и др.
12.00 „Без пукната пара” /п./ сериал
13.00 „Фитнес” /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи” /п./ - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.118
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.22, 23
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.6 еп.18, 19
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.12 еп.6
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.13
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.9
еп.4, 5
23.00 Премиера: „Фитнес” - сериал, еп.19, 20
(последен)
00.00 „Коледа с Тъкър” /п./ семеен (тв филм, Канада,
2013)
02.00 „Любимци” /п./ - сериал

Вторник, 10 декември
06.00 „Любимци” - сериал,
еп.19, 20
07.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал
08.00 „Модерно семейство”
09.00 „Комиците и приятели”
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.22, 23
10.00 „Луда нощ”
12.00 „Без пукната пара” /п./ сериал
13.00 „Фитнес” /п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи” /п./ - сериал
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.119
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.24, 25
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.6 еп.20, 21
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.12 еп.7
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.14
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.9
еп.6, 7
23.00 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал, еп.1
00.00 „Луда нощ” /п./ - комедия, криминален, романтичен (САЩ, 2010)
02.00 „Любимци” /п./ - сериал
03.00 „Без пукната пара” /п./ сериал
04.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал
05.00 „Любимци” /п./ - сериал

Сряда, 11 декември
06.00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3 еп.1, 2
07.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал
08.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
09.00 „Комиците и приятели”
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.24, 25
10.00 „Голямата работа”
12.00 „Без пукната пара” /п./ сериал
13.00 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.120
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.26, 27
18.00 „Без пукната пара” - сериал, с.6 еп.21
18.30 „Кое е това момиче” - сериал, с.5 еп.1
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.12 еп.8
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.15
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.9
еп.8, 9
23.00 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал, еп.2
00.00 „Голямата работа” /п./ комедия (САЩ, 2016)
02.00 „Двама бащи, двама синове” /п./ - сериал
03.00 „Без пукната пара” /п./ сериал
03.30 „Кое е това момиче” /п./ сериал

Четвъртък, 12 декември
06.00 „Двама бащи, двама синове” - сериал, с.3 еп.3, 4
07.00 „Столичани в повече” /п./
- сериал
08.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
09.00 „Комиците и приятели”
/п./ - комедийно шоу
(2019 пролет), еп.26, 27
10.00 „Лапички”
12.00 „Без пукната пара” /п./ сериал
12.30 „Кое е това момиче” /п./ сериал
13.00 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал
14.00 „Модерно семейство”
/п./ - сериал
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата планета” - сериал, еп.121
17.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу (2019
пролет), еп.28, 29
18.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5
еп.2, 3
19.00 „Столичани в повече” сериал, с.12 еп.9
20.00 „Новите съседи” - сериал, с.5-7 еп.16
21.30 „На гости на третата планета” - сериал
22.00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.9
еп.10, 11
23.00 „Полицаят от Рубльовка”
/п./ - сериал, еп.3
00.00 „Мир, любов и още
нещо” - романтичен,
комедия (САЩ, 2012),
режисьор Дейвид Уейн,
в ролите: Дженифър
Анистън, Пол Ръд, Малин
Акерман

Продължава на стр. 25
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Ценна експозиция Рибар улови
13-килограмова щука

З

а първи път в Плевен бе
показана ценна експозиция за самолетостроенето и авиацията в България. Изложбата „Самолетостроенето в
България“ е признание за значението и мястото на самолето-

строенето
в България,
за родните
фабрики,
произвеждали стотици самолети, за българските
летци и техния принос
в световната авиация
и космонавтиката.
Идеята бе на Регионалния исторически музей в града. Уникалната колекция привлече както широката общественост, представителите на академичната, студентската и ученическата общност,
така и военнослужещите от фа-

култет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ и Военновъздушната
учебна база „Георги Бенковски“.
Изложбата имаше за цел да популяризира новооткриващото се
от 1 януари 2020 г.
Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия, съгласно решение на Народното събрание, което се оценява от експертите в
тази сфера като особено важно
за историята на авиацията в България. Експозицията бе посветена и на 150-годишния юбилей на
Българската академия на науките. Тя включваше уникални фотоси от богатата история на самолетостроенето в България, важни и малко известни документи
от служебните и личните архивни фондове.

„Света Богородица
Всецарица“
Копие на чудотворната икона на "Света Богородица - Всецарица" беше наскоро в черквата "Св. Мина"
в Кюстендил. Светият образ остана за поклонение в
храма до отбелязването на храмовия празник.
Чудотворната икона "Света Богородица - Всецарица" датира от XVII век, а оригиналът й е във Ватопедския манастир на Света гора.
Смята се, че тя помага при безплодие, в помощ е
на майки родилки и на жени, които желаят да се сдобият с деца.
"Иконата има божията благодат да помага при някои болести. Тя е донесена от Църногорския манастир
"Св. Козма и Дамян", където пребивава", казва архиерейският наместник отец Генади Генадиев.
На храмовият празник бяха отслужени вечерня и
Света литургия, имаше и курбан за миряните.

Любител рибар от
Омуртажко е уловил
трофейна 13-килограмова щука в река Янтра. След серия
снимки, за да се запечата моментът на личния рекорд, рибата е
върната отново във
водата, разказа Синан
Тахсинов.
Младият мъж е запален по риболова.
Още от дете лови риба
в близката река край
родното си село Голямо Църквище. Сега използва всяка възможност за среща с природата и за риболов.
Трофейната щука е
уловена случайно. Синан отива на р. Янтра
за кефал. „Тази риба
обаче ме изненада.
Закачи се на воблер
- изкуствена примамка, вадих я в продъл-

Влюбени танцуват „Какво е дом?“
върху езеро

Фигури на двама влюбени танцуват върху
огледалната повърхност
на езерото в градския парк
на Разлог.
Композицията изразява
копнежа
между мъжа и жената и ще
краси парка поне до
края на зимата, съобщиха от
пресцентъра на
общината. Направата е отнела
на автора, който желае
анонимност, около два
месеца. Конструкцията
на фигурите е метална,
а покритието е изкуствен чимшир. Към двете фигури предстои да
бъдат поставени последни детайли преди
окончателното им за-

Благотворителен маратон под
наслов „Какво е дом?“ на неправителствената организация „Каритас“ в Русе, се състоя наскоро в
Парка на младежта в крайдунавския град. Това съобщиха организаторите на събитието.
Участниците са изминали около километър по алеите в парка.
По този начин всеки от тях е показал своята подкрепа към хората, които изминават дълъг път в
търсене на новия си дом.

Организаторите
обясняват, че кампанията „Какво е дом?“ насочва вниманието на
обществото към причините за миграцията,
дълбокия смисъл на
мястото, което наричаме дом, и правото на всеки човек да се чувства вкъщи независимо къде се намира. Тя е част
от проекта „Миграция, взаимодействие, развитие“, с участието

жение на 20 минути“,
разказва той. И допълва, че е улавял и
други големи щуки от по 3-4 кг на язовир
„Ястребино“. В архива си на рибар има записан и уловен 20-килограмов сом на язовир „Тича“.
Синан е член на
Централната рибноопазваща организация (ЦРОО), клон Ястребино. Включва се
активно в борбата с
бракониерите по водоемите в Търговищко. За него риболовът
е спорт и зареждащ
досег с природата.
„Аз риба не ям! Каквото уловя - пускам го
във водата.
Не ми се убиват такива красиви създания!“, споделя още
той.

на 12 организации на „Каритас“
от общо 11 европейски държави.
Инициативата се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейската комисия.

65 години на първата читалищна балетна школа

вършване.
Фигурите красят
парка отскоро и привличат погледа на хората. Те допълват красотата на мястото за отдих, любимо на местните хора заради неговите алеи, зеленината и
спокойствието, което
вдъхва езерото.

Плевен се подготвя
да отпразнува 65 години на първата в България балетна школа, създадена
през 1954 г. в
читалище „Съгласие 1869“.
Това съобщи
председателят на културния институт
Ивайло Атанасов.
Той уточни, че школата в Плевен
е първа извън столицата, създадена само
три години след Националното хореографско училище - днес
Национално училище

за танцово изкуство в
София. За празника се
подготвя галаспектакъл
с бивши и настоящи въз-

питаници, който ще бъде представен на 6 декември в зала „Емил
Димитров“ на читалището в Плевен. Доказателство за творческия

потенциал на балетната школа е участието й
това лято в музикалните вечери на сцената на
летния
театър
„Кайлъка“, където децата се
представиха
завладяващо
в суперп р о дукцията „Кармина Бурана“ от
Карл Орф с Плевенската
филхармония и звездни
солисти, под диригент-

ството на маестро Найден Тодоров, припомни Ивайло Атанасов.
Децата от школата имат много изяви с
Плевенската филхармония за образователни концерти и балетни
спектакли, добави той.
Балетната школа е
създадена от балетмайстора Александър Манолов. От доста време работи с художествен ръководител Маня Николова. За 65 години чрез нея в света
на балетното и танцовото изкуство са привлечени над шест хиляди деца.

Страницата подготви Соня Вълкова
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Пожар в "Пирогов"взе жертви Стрелец погуби Крими
баща и син
Български

Голям пожар избухна в „Пирогов“ около
4 ч. сутринта в сряда.
Двама души са загинали, а други 100 са били евакуирани. 15 са

обгазени, сред които и
двама полицаи. Пряко
застрашен е бил животът на около 80 души.
Преди да лумне огънят, имало взрив на

кислородна бутилка
в една от стаите във
Второ вътрешно отделение. Вследствие на
експлозията е рухнала стена. Загиналите мъже на 55 и 68 години, са били тежко болни и неподвижни пациенти. Взривът в инсталацията за подаване на кислород е възникнал, след като един
от пациентите запалил
цигара.
Главният прокурор
Сотир Цацаров разпореди следователи от
Националната следствена служба да разследват инцидента в
„Пирогов“.

Спор за пари е мотивът за двойното убийство
в Пловдив, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. Задържаният за престъплението
45-годишен мъж е написал собственоръчно обяснения за случилото се и признава, че той е извършителят на престъплението, при което бяха простреляни смъртоносно баща и син. Спорът е възникнал между задържания и сина, който е негов бизнес партньор. Убийството е извършено със законно
притежаван пистолет. Има свидетел, който е стоял
отвън, чул е разправия и изстрели и на излизане е
видял стрелеца с пистолет в ръка. Задържаният няма криминални прояви, добил е право да притежава
пистолет през юли тази година. Той и двете жертви на престъплението имат обща фирма от 2015
г., която се занимава с рециклиране на кафе-автомати. Синът е имал криминални прояви – нанасяне на телесна повреда и управляване на МПС след
употреба на алкохол. Бащата също е имал криминална проява – употреба на наркотични вещества.

Скитник намушка Задържаха две деца за убийство на мъж
с нож приятел
Тяло на мъж беше открито в Борисовата градина в близост до езерото „Ариана”. Мъжът е
бездомник. Извършителят е задържан на място. 38-годишен мъж е намушкан с нож в гър-

лото и е починал. „И извършителят, и жертвата са водили скитнически начин на живот”, съобщи пред журналисти на място в Борисовата
градина шефът на СДВР Георги Хаджиев. И двамата не са от София, нямат регистрации в столицата, съобщи още Хаджиев. Извършителят е
родом от Кюстендил. Жертвата е от Разградско.

Две деца на 13 и 15-годишна възраст са задържани за убийство в хасковското село Александрово. Жертвата им е
61-годишен мъж, приютен в дома на родителите
на малолетното момче. В
нощта на убийството мъжът е бил пиян. Преди години е лежал в затвора за
убийство. В разпрата между тях мъжът извадил нож,
след което децата го пребили до смърт с особена
жестокост.
За да прикрият действията си, момчетата изнесли безжизненото тяло на мъжа на улицата, а ножа захвърлили около къщата. Трупът на мъжа е открит на тротоара, в
близост до мястото, където е живеел.
При аутопсията съдебният лекар
е констатирал, че по тялото му има
следи от физически травми, мозъчен кръвоизлив, счупени шест ребра, кръвоизлив в коремната кухина и множество повърхностни рани
и охлузвания по долни и горни крайници, които са причина за смъртта.
Хасковските криминалисти с помощта на психолози от Института по
психология-София, установили, че
момчетата са намесени в убийство-

то. Криминалистите довели малолетния в управлението, а по-големият
бил намерен при роднини в симеоновградското село Тянево, където
се укривал. Срещу него е повдигнато
обвинение за умишлено убийство, извършено по особено жесток за жертвата начин. 13-годишното момче няма да носи съдебна отговорност, тъй
като е малолетно.
Това не е първият подобен случай с убийство, извършено от деца.
През 2016 г. 72-годишен мъж от симеоновградското село Свирково бе
пребит до смърт, след което почина.
За престъплението бяха задържани
четирима 16-годишни и едно 18-годишно момче.

Банкова чиновничка присвои над 1 млн. лева

Окръжният съд във
Варна остави за постоянно в ареста 38-годишната банкова служителка, източила над
1милион лева от сметки на 30 вложители.
Невена Й e работила
в отдел „Банкиране на
дребно“ в клон на българска банка. В продължение на 3 години тя
е изпращала парите
на мъж от Монтана, с
когото се е запознала
в интернет. Cигнaлът
зa
прecтъплeниeтo
е пoдaден oт caмaтa
бaнкa, съобщи нa извънрeдeн
брифинг
oкръжният прoкурoр
Крacимир Кoнoв. Първoнaчaлнo жeнaтa изпрaтилa нa мъжa вcичкитe cи cпecтявaния,
a cлeд тoвa и cпecтявaниятa нa рoдитeлитe cи.

Виртуaлният приятeл ce прeдcтaвял кaтo
Мирocлaв Михaйлoв,
нo рaзcлeдвaнeтo e
уcтaнoвилo,
чe тoвa нe e
иcтинcкoтo
му имe. Тoй
кaрaл бaнкoвaтa cлужитeлкa
дa aдрecирa кoлeтитe
нa имeтo нa
Ceргeй, кoйтo уж му бил
брaтoвчeд.
Cъщo тaкa тя и бaщa
й ca тeглили крeдити, зa
дa зaдoвoлят финaнcoвитe aпeтити нa измaмникa. Общaтa cумa
нa личнитe cрeдcтвa,
изпрaтeни му oт измaмeнoтo ceмeйcтвo,
възлизaт oкoлo 60 000
лeвa. Жeнaтa му ги изпрaщaлa в кoлeти чрeз

куриeрcкa фирмa.
Cлeд кaтo вcичкитe
изтoчници нa финaнcитe нa ceмeйcтвoтo би-

ли изчeрпaни, cтaрaтa
мoмa
рeшилa
дa
пoceгнe нa пaритe в
cмeткитe нa клиeнтитe нa бaнкaтa. Сaмoтo
ceмeйcтвo на банковата служителка e в мнoгo
тeжкo пoлoжeниe. Мaйкa й e бoлнa, a бaщa й e c
двa aмпутирaни крaкa.
В мoмeнтa влacти-

тe прoвeрявaт нeйнaтa
вeрcия. „Нямаме данни
към момента къде са
парите. Малко странно звучи
един милион лева да бъдат пратенио по
куриерска фирма
като пачки,
пишейки, че са
били документи. Обясненията и самопризнанията на обвиняемата не
са ни необходими. Има
достатъчно доказателства”, каза зам. окръжният прокурор на Варна Светлана Данева.
Малка част от сумата
се оказа в монтанското село Мокреш. 30 000

лева са иззети от дома на млад мъж, който бил в основата на
източването. Той бил
виртуален любовник
на банковата служителка. „Според думите на третото лице, му
е изпратила 15 000 лева, като тя сама му ги
предложила, тъй като той имал финансови затруднения”, каза
още Светлана Данева.
Психологът
Ани
Владимирова сравнява случая с измамите във филма „Опасен
чар”, в който Тодор
Колев прибира парите на самотни жени.
„Да се възползваш от
самотни, социално изолирани хора, си е една ниша в криминалния контингент, която съществува от много време. Това нито е
ново, нито е изолиран
случай”, отчита Ани
Владимирова.

хроника
Пиян отне живота
на баща си
Мъж на 50 години преби
до смърт баща си във Враца. Престъплението е извършено във вила във врачанските лозя. Към момента се разследва кога точно
е бил нанесен побоят над
77-годишния мъж. Работи
се и по версията, че престъплението е станало след
употреба на алкохол.
Откриха
наркооранжерия,
маскирана като
дърводелски цех
Полицаи откриха наркоплантация за марихуана с много високо качество. За наркооранжерията се разбрало, след като
в производственото хале,
където се е помещавала,
избухнал пожар, съобщиха от МВР. Огнеборците се
усъмнили, че постройката
се използва за извършване на незаконна дейност и
незабавно уведомили колегите си от полицейското
управление. Пристигналите на място криминалисти
и експерти установили, че
във вътрешността на сградата е обособена нелегална наркооранжерия. Наемател на помещението и
извършител на престъпната дейност е непознат
до момента на полицията
41-годишен мъж от Панагюрище.
Нова агресия над
лекари
50-годишен бивш полицай от Сливен нападна, би,
души и обижда лекари и
медицински сестри в столичната УМБАЛ „Света Анна“. Здравко Инджов е бивш полицай до 2009 година
с криминално досие. Приет е в Първо отделение на
Клиниката по хирургия в
болницата за планова операция. Според версията на
ръководството на „Св. Анна“ мъжът удрял, блъскал,
душил и обиждал лекари и
сестри. Размахвал и белезници и заплашвал с арест.
Предварително е сложил
на камерите гумени ръкавици, за да не може да го
заснемат. Счупил и врата
на клиниката. Удрял е главата на едната от лекарките в стената, твърдят още
от лечебното заведение.
След като вилнял около 4
часа през нощта в здравното заведение, той избягал и е бил обявен за общодържавно издирване. Няколко часа по-късно сам се
предаде пред болницата.
По тези прояви прокуратурата иска той да остане
в ареста, а съдът го освобождава с по-лека мярка
– подписка.
Страницата подготви
Искра ЦЕНКОВА

4.XII. - 10.XII.2019 г.

Н

а този ден, 6 декември, почитаме свети Николай Мирликийски Чудотворец. Първообразът
е историческата личност Никола Мирликийски, роден през 270
г. в Патара, Ликия, Мала Азия.
Още като младеж Никола наследил голямо
богатство от баща си
и раздал всичко на децата и бедните. За добрите му дела се разказвали легенди. Когато един
богаташ с три дъщери
се разорил и решил да ги
продаде като робини,
светия т а
тайно му
подхвърл и л
т р и
кесии
с ъ с
злато
и така
спасил
момичетата от
з л а
участ. Този първообраз
по-късно бил използван
за създаването на персонажа на щедрия Санта Клаус, или по нашенски Дядо Мраз, превърнат днес в Дядо Коледа.

Роден
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Обреди и оБичаи

Никулден
Източноправославната религиозна традиция го почита като
покровител и на мореплавателите. Според легенда по време на
силна морска буря светецът спасил с молитви моряците на кораба,
с който пътувал към
Божи гроб. Според друго предание той запушил дупката на проби-

та лодка с шаран.
В образа на свети
Никола се преплитат
чертите на добродетелния християнин и
на езическия бог Посейдон. Това е причината

хората да го почитат
като патрон на моряците и рибарите, както и като покровител
на океаните, моретата, реките и езерата.
Смята се, че когато е
ядосан, светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците остават
на сушата.
Свети Никола умира на 6
декември 345
година. Оттогава
паметта му
се почита и
до днес
именно на
тази
дата.
П р е з
1087 г.
мощите му
са пренесени
в Бари, Италия. Те се съхраняват там и до днес
в базилика, построена в
чест на светеца. Името Николай означава
„побеждаващ“.
Впоследствие колед-

ните елхи започнали да
се украсяват на 6 декември, а на трапезата задължително трябва да
има риба, чието тяло е покрито с люспи. В
портфейлите се слага
люспа от празничната
риба, която носи късмет и пари. Костите не
бива да се изхвърлят. Те
се закопават в земята
или се пускат в течаща
вода, за да има благополучие в семейството и
то да се увеличи.
На
празничната
трапеза присъства
рибник (шаран, изпечен в тесто), както
и обреден хляб, които
се освещават. Народната поговорка казва:
„Варвара вари, Сава пече, Никола иде с голямата лъжица и гости гощава.“ На този ден се
събира цялото семейство и трапезата не
се вдига през целия ден.
На нея може да има жито, боб, чушки с ориз,
варена царевица, постни сарми.
На 6 декември своя
празник отбелязва и
красивият ни черноморски град Бургас.
Имен ден празнуват
Николай, Никола, Никол, Николина, Нина,
Николета, Ния, Ница,
Кольо, Ненка и Нина.
Ден е и на банкера,
търговеца, моряците
и рибарите и на дарителя.

край

Фарът на Шабла спасителната
бяла светлина
Фарът на нос Шабла е
най-старият и най-високият у нас – цели 32 метра. Построен е през
1856 г. Боядисан в бяло и червено, той повече от век
и половина
указва пътя
на мореплавателите в
Черно море. Фарът
предпазва
корабите
от сблъсък
с подводен
риф, който
е с дължина близо 1
морска миля, както и
от затъване в плитчините между
нос Шабла и село Тюленово. Бялата му светлина просветва три пъти
на всеки 25 секунди, като при добра видимост
се забелязва от разстояние 17 морски мили.
Шабленци не без гордост споделят, че притежават умалено копие
на едно от седемте чу-

Как почитат светеца в Бургаско

Още в древността
селищата покрай Бургаския залив силно почитали един от найправедните християнски светци – Николай
Чудотворец. Той се
възприемал от хората
като господар на морето, укротител на бурите и морските стихии.
Те вярвали, че светецът чудотворец плава
на златен кораб в морето и винаги се намира
там, където има нуждаещи се от помощ. Затова моряците и рибарите от залива го избрали
за свой покровител. В
негова чест били издигнати
средновековните манастири в двата края
на Бургаския
залив. От север
заливът бил пазен от главния
манастир „Св.
Никола” на нос
Емона, а от юг манастира „Св.
Никола”
при
днешния Черноморец (преди с. Св. Никола).
От древността сред
бургаските лодкари се
запазило поверието,
че при правене на нова лодка на носа й задължително се вгражда иконата на св. Ни-

кола. Това укрепва нейната конструкция и пази от бурите в морето.
В семействата на бургаските рибари и в днешни времена продължава
да се спазва обичаят за
палене на свещи в дома пред семейната икона на св. Никола, когато мъжете са в открито
море. Така моряшките
жени търсят подкрепата на светеца, за да върне съпрузите им живи и
здрави.
По спомени на стари
бургазлии до 40-те години на ХХ век в навечерието на празника по-

ли го в специален съд
във форма на кораб и
го украсявали, а на сутринта преди празничната служба го освещавали в църквата. Така,
осветено от никулденското бдение, житото
било раздавано по домовете за помен на починали или загинали в
морето моряци и рибари. Поменът завършвал
на брега на морето, където хората хвърлят във
водата венци от бръшлян заедно с остатъка
от житото и преливат с
червено вино в памет
на загиналите моряци

възрастните жени обикаляли къщите на моряците и рибарите и взимали по шепа жито. Вечерта те го сварявали в
къщата на някой уважаван и известен с добър
късмет рибар, поставя-

и рибари през изтеклата година.
И днес се спазва обичаят в Бургаско никой
рибар, моряк или член
на семейството да не работи на Никулден и никакъв кораб или лодка

да не излизат в морето,
освен за извършване на
ритуала за помена. Ако
са на път в далечни морета, те спират там, където ги свари празникът, и пускат котва.
Моряците празнуват в чест
на св. Никола с окичени със зеленина и цветя носове
на лодките
и корабите.
Почитането на Св.
Никола като покровител на рибарите е създало някои задължителни ритуали и забрани след празника му.
Първия улов рибарите
посвещават на патрона

11

си, а първата уловена
риба трябва да се приготви и изяде на самия
бряг, като костите й се
хвърлят в морето.
Вярва се, че на този
ден се затваря морето и приключва есенно-зимният риболовен период. След този
ден традицията забранява ловенето на риба
до пролетта. Така рибарите не само се запазват от зимните стихии,
но и оставят морето да
възстанови своето рибно богатство през пролетта.
Никулден е обявен за
официален празник на
Бургас през 1992 г. Вече
години бургазлии почитат своя патрон, като
спазват древните традиции и създават нова
празнична атмосфера.

деса на древния свят –
Александрийския фар.
132 са стъпалата, които водят до халогенния прожектор, който
стои на неизменна вахта и
осветява пътя на корабите. Гръмоотводът на фара е с позлатен връх. Стените му са дебели 1,20 метра и дори и
през зимата
студ в помещението не
прониква. Четирима са пазачите на фара, които денонощно следят работата му. Дежурствата се
сменят на всеки 8 часа. Любопитно е, че
именно тук е работила и единствената жена пазач на такова съоръжение – Тодорка
Хаджииванова. Дамата
с нейния съпруг Иван
дълги години обслужвали фара. Техният син
Атанас Атанасов е наследник на професията им и е началник на
морското навигационно съоръжение. Паленето и гасенето на фара зависи от изгрева и
залеза на слънцето. В
стените на кулата преди повече от 10 години е вградено послание за бъдните поколения. Посланието на
пазачите трябва да бъде отворено през 2056
г. То съдържа данни за
разстоянието от брега
до фара. Мъжете измерили, че разстоянието
е 13 мeтра, а според
запазени статистически данни през 1948 г.
то е било 29 м. Пазачите искат това разстояние да бъде измерено
и сравнено след години. В Шабла е и единственото официално
регистрирано с постановление рибарско
селище Кария. Строежът му започва през
1998 г. по архитектурен проект за вилички, кацнали на самия
бряг. През 2007 г. е построена пречиствателната станция. Селището е с улици, с мънички дворчета и огради.
Градинки няма, защото рибарите са мъже,
а не градинари, шегуват се те.
Официално регистрираните лодки в
Шабла, Тюленово и
Крапец наброяват 180.

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Съюзен живот

Среща с поета
НЧ ”Канев-Пробуда1924” в с. Горно Абланово посрещна отново
през слънчевия октомври своите гости и приятели - поета Тодор Билчев, чиито стихосбирки
„Жажда за полет”, „Къде
си, господи, когато?...” и
„Във вечността на ада”
бяха представени от
Йордан Йорданов, поет
и редактор и рецензента д-р Никола Бенин.
Почитателите на поезията в с. Горно Абланово добре познават творчеството на Тодор Билчев, познават го най-вече от написаната история на село Горно Абланово, Русенско. Той е и
почетен член на НЧ ”Канев-Пробуда1924”. Гор-

В

ноаблановци го знаят
като човек, който е превърнал поетичното слово в начин на живот.
„Тодор Билчев е от
поетите,
които са
обсебени
от изкуството и
е пленник
на чудния
свят на
тази магия. Творец, който е неотменно отдаден на поезията с неговия философски поглед към заобикалящата го действителност”, каза за своя приятел поетът Йордан Йор-

живота на областната организация на Нов съюз
на пенсионерите – Велико Търново, продължава традицията ежегодно да се провежда пътуващ семинар. С него се
съчетава обсъждане на назрели
проблеми в живота на съюза,
уточняване на единодействие
при решаването им и опознаване на родината.
На 17 и 18 октомври
2019 г. се проведе вторият
за тази година семинар до
Русе, в който участваха 50 активисти – общински председатели
и членове на общинските съвети. Срещнахме се с актива на клуб
„Дружба”, който развива разнообразна дейност съвместно с ресурсния център за подкрепа на
възрастните хора. Водещ девиз
на доброволците е мисълта на
Майка Тереза „Да остаряваме е
достойнство – възможност да си
полезен на останалите”.
Връзката с БЧК организацията поддържа повече от 15 години. Натрупания опит споделиха Янка Паскалева и Румяна
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данов, редактор на неговите стихове.
С голям интерес публиката в с. Горно Абланово изслуша Никола
Бенин. Той говори за
стихосбирката „Във вечността на ада” от Тодор

Билчев, за сатиричната
нагласа на автора при
представянето живота
на малкия човек.
В
стихосбирката
„Жажда за полет” Тодор

Радкова. Вълнуващи са срещите им с деца в неравностойно
положение, направата на мартеници, разказване на приказки, разучаване на народни хора, изложби…
На възрастните хора се оказва съдействие за защита на правата им пред институциите, дават се юридически консултации.

Читалища

Билчев отново е разперил криле, със земните
си стихове вперил блестящ поглед в небосвода.
„Сложна и ранима е
човешката душа”. Така
започва в предговора
Йордан Йорданов за
стихосбирката „Къде
си , господи, когато?...”
на г-н Билчев. Толкова
ясен, конкретен, толкова тъжен и любвеобилен е той в тези съкровени изповеди.”
Авторът Тодор Билчев за пореден път дарява на нас, читателите, добротата, любовта, тъгата, които
отекват в душите ни
и ни подтиква към размисъл.
Благодарим от сърце! Пожелахме си нови
срещи!
Милен Филипова

да за по-добър утрешен ден. Ресурсният център за подкрепа на
възрастните хора е иновативна
идея на доброволците от БЧК в
Русе и се осъществява в четири модула:
- информационно-консултативен, дискусионен, сътвори
добро, солидарност между поколенията
- поддържа връзка
със сродни организации от Литва, Латвия,
Естония, Русия.
За опита на Нов съюз на пенсионерите от област Велико Търново говори председателят й Радка
Маркова. На другарската вечеря
своя талант изяви Величка Ганчева, която със сатирични стихове
и проза дари усмивки и получи
бурни аплодисменти. Семинарът
в Русе ни даде възможност да посетим музеи и Басарбовския манастир. Дари ни светлина в душите и стремеж чрез дейността си
да съхраним човешкото в човека, като сътворим добро.
Георги ЕВТИМОВ,
с. Самоводене

Сътвори добрина
За решаване на проблемите помага доброто сработване със социалните работници в общината. Важна роля играе принципът
„Помощ от възрастни към възрастни” (почистване на жилища,
доставка на продукти и др.).
Осигуряват се през годината отдих или балнеолечение на
достъпни цени. Така възрастните доброволци помагат за съхраняване на физическата и духовната бодрост, използват своя
потенциал от знания, умения
и опит, за да подкрепят своите връстници с вяра и надеж-

„Млади сърца“
отново жънат успехи

Почти не минава седмица, през която членове на пенсионерския клуб „Млади сърца“ в Ценово да не представят богатството на българските
фолклорни обичаи в различни краища на страната. Грамотите и медалите само от последните участия трудно могат да се съберат в залата
за репетиции. Председателката на клуба Румяна
Иванова не скрива, че зрителите в цялата страна
изключително радушно приемат пресъздаването
на обичаи. „Връщането към корените и възстановката на позабравени традиции се превърнаха в своеобразен хит особено сред младите поколения. В пресъздаването на обичаи привличаме хора от различни възрасти. Стремим се да
се доближим колкото се може повече до автентичността и да запазим ритуалите до най-малките детайли и подробности. На сцената изнасяме
и старинни предмети, които служат за онагледяване на действията и за декор. Изключително
много се радваме, че имаме последователи сред
деца и ученици. Младите пеят народни песни и
танцуват хора и ръченици“, разказва Иванова.
Най-популярните обичаи са „Жътва“, „Пеперуда“ и „Ладуване“. Само преди дни дойде и поредното признание на жените и мъжете с посребрели коси от Третата национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ в Попово.
Журито присъди второ място за пресъздаването на „Жътва“. „Жътварите“ спечелиха сребро и
по време на Празника на хляба в село Ресен. Ценовчани смело се впуснаха и в надпреварата на
кулинарния конкурс. Приготвяната единствено в
този район баница „макарина” обра овациите не
само на журито, но и на останалите участници.
По време на дегустацията тавата с лакомството
беше опразнена само за няколко секунди.
Участниците в „Млади сърца“ спечелиха златен медал с обичая „Ладуване“ в Петия фолклорен фестивал „Напевите на Янтра“. По време на
празниците „От Дунава до Балкана“ пенсионерският клуб в Ценово се представи с „Пеперуда“,
като заслужено се класираха на трето място. В
пресъздаването на обичаите редовно се включват със собствени изпълнения Женската певческа група и Детската фолклорна група „Славейче“ с ръководител Полина Георгиева.
„Народните обичаи и традиции трябва не само
да се съхранят в автентичния си вид, но и младите да ги приемат като едно неразривно цяло.
Това е национално богатство, което постоянно
трябва да се показва“, допълни Румяна Иванова.
Марий ПЕЙЧЕВ

Национална кръгла маса - Шумен

Преизчисляването на пенсиите - условие за справедливост
и нормален живот на възрастните хора

Д-р Анка Янкова
В Шумен Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004-Шумен”
организира кръгла
маса на тема „Преизчисляването на пенсиите - условие за справедливост и нормален
живот на възрастните
хора”. Участие в дискусията взеха представители на областни пенсионерски организации, общин-

ски сдружения и клубове от Шумен, Варна,
София, Перник, Бургас,
Разград, Велико Търново, Русе, Девня, Каспичан, Велики Преслав,
Нови пазар, Смядово,
с. Върбак, общ. Хитрино. Гости на срещата бяха Иван Капралов – омбудсман на Шумен, д-р
Емилия Станчева – управител на НОИ, Шумен,
Красимир Радев – председател на СПС „Защита”, Шумен, представители на медиите. Писмено своите становища по
темата изпратиха Лазар
Лазаров, зам.- министър
на труда и социалната
политика, и икономическият експерт Мика Зайкова.
В своето встъпително
слово д-р Анка Янкова,
председател на Областния съвет и на Сдруже-

ние „Съюз на пенсионерите-2004-Шумен”, запозна присъстващите
с мотивите за провеждането на дискусията
– настояване за осъвременяване на всички
пенсии.
„За нас е ясно, че това зависи единствено от
Народното събрание,
Министерския съвет,
НОИ, от участниците в
Тристранната комисия
и от други национални
институции.
Затова въпросите и
становищата се отправят към тях – и на настоящата дискусия, и по
време на предстоящите
протести по места, които според участниците
в срещата вече са крайно наложителни. Що за
държавна социална и
икономическа политика е това: за 30 години

да изгониш над 2 милиона млади и работоспособни български граждани извън страната; да
поддържаш 50% от пенсионерите с подигравателни индексации от 2,
4, 5, 10 лева на месец,
да прилагаш стриктно
принципа на противопоставяне на пенсионерите, разделяйки ги
на такива с минимални
и нови пенсии!
Що за позиция на
синдикален прецедент
е определяне искането
за преизчисляване на
пенсиите, като популизъм, след като 11 години преизчисляване не е
имало, а границата между стари и нови пенсии
става все по-голяма.
Възрастните хора в
страната са подложени
на дискриминация, бедност и геноцид.
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Преизчисляването,
както беше записано в
КСО, можеше да осигурява нормален живот на
възрастните хора. Но тези членове от КСО бяха
блокирани за изпълнение от управляващите.
Редовното преизчисляване може да утвърждава справедливост, защото който се е трудил подълго и е внасял повече,
ще получава по-голяма
пенсия.
А тези с ниски пенсии ще се подпомагат от
социалното осигуряване на държавата.
Крайно време е да
се воюва открито и
безкомпромисно срещу
опитите на дискриминация към възрастните хора, срещу откритото противопоставяне
на поколенията, срещу

стари и млади пенсионери!”
Около тези изводи
се обединиха всички
участници в кръглата
маса. В своите изказвания те още веднъж
потвърдиха необходимостта от обединяване на пенсионерите
в борбата им за справедлив живот.
Единодушно участниците в кръглата маса взеха решение да се
организират протести
в цялата страна с искане за преизчисляване на пенсиите на възрастните хора с трудов стаж със средния
осигурителен доход
от предходната година. В специално обръщение към омбудсмана те настояват в бюджет-2020 да се заделят необходимите финансови средства за
преизчисляване на
пенсиите със средния
осигурителен доход за
2018 година.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Бъдещето на нацията „Честни” сини очи!

Държавният глава инициира обществен дебат за конституционни промени
„В началото на месе- „Апартаментца върнах предложението гейт“, за Бълна Висшия съдебен съвет гарската аген(ВСС) за главен прокурор и ция за безопасподчертах, че начинът на ност на хранипровеждане на този избор те и мобилнитрябва да създава доверие те инсинератов обществото, а не да по- ри, за безобразражда съмнения. Повтор- ното качестното гласуване във ВСС не во на ремонти
успя да ги разсее. Няма как и инфраструкобаче да се вслушам в при- турни проекти
зивите за нарушаване на и много други. За
Конституцията, защото грабежа на КТБ:
върховенството на зако- изясняването
на е фундаментът на де- на всички виновмокрацията. България ще ни лица и възпросперира, когато запо- мездието са истинският
чнем да уважаваме и спаз- тест за новия главен проваме законите. Затова ня- курор. Искам да подчертая:
ма да допусна точно пре- не селективно посочвани, а
зидентът да наруши Кон- всички виновни. От това
ституцията, чието спаз- зависи дали главният проване винаги съм отстоя- курор ще сбъдне надеждивал. Днес подписах указ за те на българите за законназначаване на г-н Иван ност и справедливост.
В българския констиГешев за главен прокурор,
като преди това го пока- туционен модел отчетних за среща в президент- ността на главния прокуството. Ясно изразих сво- рор приключва с избора му.
ите очаквания за справед- Затова и обществото ни е
ливост, в чиято основа е особено чувствително към
независимата и ефектив- тази процедура. Въпросът
на прокуратура, отнася- обаче е в цялостния модел
ща се еднакво към всички, на българската прокуранарушили закона – без ог- тура, в нейното устройлед на социално положе- ство и функции, в мястоние, политическа принад- то й в съдебната система
лежност и участие във и връзките с други инстивластта. Българите оч- туции. Това е трудна теакват развръзка за коруп- ма, непокътната от 30 гоцията по високите етажи дини, но нейната общестна властта, за скритите вена значимост е особено
офшорни сметки, фирми и актуална днес. Затова заимоти зад граница на по- почвам широк обществен
литици и магистрати, за дебат за промени в Кон-
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Български

егендарният
български войвода Петко Киряков, пред чиито
подвизи прекланят
глава не само българи, но и други балкански народи, е роден
през далечната 1844 г.
в с. Доган Хисар. Житейската му история
е сякаш извадена от
някоя народна песен,
изпълнена със страдание и героизъм.
Едва 17-годишен,
Петко става хайдутин,
след като вижда как
турците заклали поголемия му брат заедно с братовчед му.
Около младежа се събират и други отмъстители срещу нечуваните
жестокости на поробителите. Постепенно Петко се утвърждава като лидер и организира чета, която защитава всички тракийци –
българи, гърци, та дори и турци, от разбойници, лихвари и от безчовечността на някои
турски управници.
Четата се превръща
в непрестанна заплаха
за турската власт и покровителстваните от
нея потисници, а войводата й в легенда,
която смразява кръвта на всеки негов враг.

ституцията и ще поканя
академичната общност,
парламентарно представените партии, институции, професионални сдружения и граждански организации.
От ефективността на
реформите в съдебната
система зависи дали ще постигнем справедливост,
пречупване на корупцията, качествено държавно
управление и просперираща обществена среда.
Неведнъж съм заявявал,
че бъдещето ни като нация зависи от нашата зрялост и общи усилия. България ще стане нормална европейска държава, когато
обществото осъзнае своята сила и отговорност,
когато се засили гражданското участие и контрол
върху управлението и институциите.
Благодаря за вниманието!“

Дани Каназирева е новият областен управител на Пловдив. Така е честно – след всичко, което
свърши за ГЕРБ в последната кампания с манипулирания екзитпол
и не само, е редно да бъде възнаградена. Може да се помисли
само дали цената не е ниска – до
края на мандата на правителството остава около година и половина, а после нищо не се знае.
Но пък година и половина на сериозен ръководен пост си е
повече от 15 минути слава –
ще я гледаме как прави инспекции с премиера на пътя
Пловдив – Асеновград и мазния му, по думите на Борисов,
асфалт, ще присъства на рязането на ленти и т. н. Както се
казва: Ще я дават по телевизора, а за хора като нея това
не е никак малко. После ще
му мисли. А ако още е нужна, ще
й помогнат да го измисли.
Дани Каназирева живее в подменена реалност. Тя не е човек,
който лъже. Тя е човек, който подменя детайл по детайл своята личност и биография и после започва
да вярва истински в новата си самоличност. В този смисъл наистина не лъже. Първата стъпка вероятно е била смяната на името от
Здравка на Дани – добре известен
и коментиран по форумите факт.
По-интересно е изграждането на
политика Каназирева. На 28 години тя стана общински съветник от
ГЕРБ и започна да гради имидж на
компетентен юрист.
След като доби самочувствие,
надигна глава и я изключиха от
ГЕРБ – формалният повод беше
различното й мнение за вдигането на капитала на държавата в

МБАЛ „Пловдив“, което би стопило дела на общината. Каназирева
се сдоби с имиджа на борец и създаде Съюз за Пловдив.
Тя е дейна и работлива, около
нея са предимно млади хора с подобни качества и организацията
на партийните дела й се получава. И в комбинация с постигнатия
от юристи и пиари имидж постигна приличен успех на изборите
през 2011 г. и още по-приличен
– през 2015
г. Междувременно
се заигра с
„България
на гражданите“ на
Меглена
Кунева, но
не попадна на първо място в листата за парламентарните избори през 2013 г. и напусна с всичките си последователи зрелищно. Отново се съсредоточи върху местната политика
и громеше с антигерберски патос Иван Тотев и управлението
на ГЕРБ и общината. Твърди се, че
през цялото време е поддържала
отношения с Бойко Борисов, което вероятно е вярно. Патерицата
на ГЕРБ, която Съюз за Пловдив
се оказа в последната кампания,
няма как да се е случила без благословията му
Сега – вече възнаградена – Дани Каназирева ще трябва да смени анти-ГЕРБ риториката. Няма да
й е трудно. Защото тя не лъже,
истински си вярва, че поредната
подмяна е новата истина. Така е
с честните сини очи.
Ваня ДРАГАНОВА

Защитникът на Тракия
175 години от рождението на Петко Киряков

По следите на хайдутите тръгват заптиета, башибозук, често и редовна войска, но четниците печелят победа след
победа, въпреки че почти винаги са по-малобройни от противника.
Това е доказателството
за естествения тактически талант на Петко войвода.
Славата на Петко Киряков се разпространява далеч извън пределите на Родопа планина и родната му Тракия. Из целия Балкански
полуостров се чува за
българина, чиято чета,
действаща на едва часове път от имперската
столица, поставя на колене турската власт. Вероятно затова през 1864
г. гръцкият революционен комитет, готвещ
въстание на о. Крит, се
обръща към него с покана да слуша лекции
във военната академия
в Атина. Там Петко войвода се среща и с прочутия италиански революционер Гарибалди и
заедно с него организира славната Гарибалдийска дружина, със-

тавена от италианци и
българи, които участват
в Критския бунт. Самият
Петко войвода е начело
на малък отряд и заради смелостта си при боевете получава званието капитан. След потушаването на въстанието
той напуска
острова.
Пребивава в Александрия,
в Марсилия и в Италия. Известно време се
установява
в Атина, откъдето разпространява възвание към сънародниците си за освобождение на отечеството си.
Капитан Петко нито
за миг не изоставя революционната дейност
и през 1869 г. начело на
чета се връща в Тракия.
Четата му води успешни
сражения срещу турците. През 1872 г. одринският валия изпраща
срещу четата Арап Хасан, който скоро е пле-

нен от Петковите четници. Животът му е пощаден срещу освобождаването на всички задържани по затворите
с обвинение, че са Петкови помагачи и приятели. Пашата в Одрин
само двадесет и четири
часа след това освобождава всички
от одринския
затвор, а на
30 юли 1872 г.
каймакамшът
на Фере Мустафа Сусам в
свое писмо до
Петко войвода го признава за „самоуправен владетел“ и му
плаща „налог“ 6000 златни турски лири. Това де
факто е капитулацията
на одринския валия.
Петковата чета временно преустановява
действията си след Априлското въстание, защото войводата не желае да предизвиква още
зверства срещу християнското население след
неуспешния бунт. Организираният в 1869 го-

дина отряд се включва
в Руско-турската освободителна война (18771878). До края на годината четата има личен
състав 300 души и активно действа в тила на
турската армия, обезоръжава цели войскови
части и пази населението от изстъпленията на
мажирите (дезертьори
и бегълци). За по-малко от шест месеца бунтовниците водят девет
битки с турските полицейски и военни части и
установяват превъзходството си над тях.
През юни 1879 г., след
стабилизирането на новата българска власт,
четата е разпусната, а
нейният войвода е награден от ген. Скобелев. Той също е приет
от самия руски император Александър II, който го произвежда в чин
капитан от руската армия и го награждава с
Георгиевски кръст и с
голямо имение в Киевска губерния. По-късно
войводата продава имението, за да уреди живота си в България.

На следващата година капитанът се заселва във Варна, където се
жени за Рада Кравкова
от Казанлък, от котленския род на известния
капитан Георги Мамарчев. В началото на 90те години на XIX век
Петко Киряков влиза в
конфликт със Стамболовия режим. Той бива
наклеветен от управителя на Варна Спас Турчев – бивш разбойник,
който Петко войвода
преди години е заловил. Турчев търси лично отмъщение и буквално съсипва достойния българин – месеци наред героят лежи
в тъмница и е измъчван от българи. След
падането на Стамболов той се завръща в
дома си във Варна, но
на 7 февруари 1900 г.,
вследствие на разклатеното си след мъченията и униженията здраве, големият родолюбец и борец за свобода на всички балкански
народи умира. Хилядно множество се стича
на погребението му, а
името му и до днес е
символ на храброст,
саможертва и свободолюбие.
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ма един край в България, където хората, които пият един
почти чудотворен чай, не страдат от някои много сериозни заболявания.
Това е мурсалският чай, най-разпространен в местността Мурсалица над родопското село Мугла. Там
местните вместо добър ден ще ви сипят чаша от целебното питие, защото
пазят старото поверие, че това е найдобрият начин да ви пожелаят живот
и здраве. Открай време разболее ли
се някой, няма значение от каква болест, използва се този чай.
Използва се за лечение на болести
на дихателната система - кашлици,
бронхити - и на отделителната система, особено добре лекува пикочопроводните канали и простатитите.
Препоръчва се от лекарите като много успешно лечебно средство за чернодробни и бъбречни заболявания.
Съдържа желязо, мед, кобалт, цинк,
калий, магнезий, натрий и др. Чаят
е бил и си остава „българската виагра“, пиели го американски и руски
космонавти по време на подготовка.
Някога само в Смолянския край е
имало 7-8 находища. Днес са останали две - над Триград и над Мугла. По
време на беритбата на чая от юни до
август и денем, и нощем около находището дежурят на смени. Охраната се вдига през септември, когато
и стръковете на чая се скриват в земята. Но вече е създаден и култивиран сорт на дивия мурсалски чай за
промишлено отглеждане в плантации. Има малки разлики във външния
вид на двата сорта. Някои учени счи-
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тат, че създадената селекция има дори по-голямо съдържание на активни
вещества от дивото растение.
Състав на билката
В състава на мурсалския чай влизат флавоноидни, фенилпропаноидни
гликозиди, танини, терпеноиди, дитерпени и етерични масла, феноли, иридоиди, урсолова и олеанова киселина,
множество микроелементи като желя-

При болки
в гърлото

Компресът от извара действа почти мигновено срещу болката
и възпалението. В половин литър прясно

Дойде сезонът на
мъглите и ниските
температури, затова и по-често ще се
появяват простудните заболявания.
Ето изпитани рецепти, с които да си помогнем.
мляко поставете лъжица оцет и го пресечете
чрез варене. Изцедете
в марля и така получената извара разстелете между две марли или тензух. Завийте
около гърлото, отгоре
сложете шал или мъжка носна кърпа. Така е
нужно да престои поне 4 часа, може и да
се спи с него.
Обезболяваща напитка, при това приятна, е следната: 7 листа индрише, 7 лукчета
– бонбони, и седем локума се варят десетина
минути и се прецежда.
След като стане приятно топла, напитката се
дава по 1-2 ч.л. 3-4 пъти дневно.

При хрема

Народната медицина
препоръчва мед и при
хрема, стига да не сте
алергични. На голямо
дете може да поставите в ноздрите парченца твърд мед колкото
грахово зърно. Отпушващо на носа действат
и домашни капки, при-

зо, мед, цинк, кобалт и селен, както
и макроелементите калций, магнезий, калий и натрий.
Руски учени твърдят, че по състав мурсалският чай се доближава
много до женшена. Счита се още,
че той съдържа всички елементи,
необходими за човешкия организъм.
Ползите от лечебната
напитка
Българската народна медицина
препоръчва отварата от мурсалски чай като лек за всяка болежка.
Чаят е полезен както за възрастни,
така и за деца.
Поради голямото наличие на
флавоноиди билката има антибактериално и антиоксидантно действие. Действа откашлечно, противовъзпалително и омекчително на
възпалени лигавици. Счита се за
най-добрата българска билка против кашлица.
Кобалтът в билката например
влияе върху безплодието и потентността. Наричат чая „българската виагра“.
Селенът лекува най-вече туморните заболявания, сърдечно-съдовите
заболявания, стрес, болести на кръвта, анемия, депресия. Доказано е, че
билката подпомага имунната система.
Дрогата подобрява еластичността
и гладкостта на кожата. Използва се
за лечение на чернодробни и бъбреч-

ни заболявания, стимулира умствената дейност.
Мурсалският чай е перфектен диуретик и филтър за отровите в организма.
Как се приготвя
Най-качествен е мурсалският чай
на цели светлозелени стръкове, 4-5
от тях се поставят в 1 л вода. Имайте
предвид, че чаят е силен и за направата на три чаши са необходими едва едно-две стръкчета.
Мурсалският чай се предлага и на
пакетчета. Може да се комбинира с
всякакви други билки.
Пригответе чая, като сложите 1
стръкче от билката да поври 5 минути във 250 мл вода. След това прецедете отварата и я консумирайте. По
желание подсладете със захар или
мед. Чаят се пие сутрин и вечер.
Същата отвара можете да приготвите и като начупите 3-4 стръкчета от
билката на едри парчета, поставите
ги в стъклен съд с похлупак и ги залеете с 250 мл вряла вода.
Прецедете охладената течност,
разлейте я в порцеланови чаши и я
разредете с вода. Запарката има лек
ментов вкус. За предпочитане е да не
се подслажда.
Ако не сте любители на топлите чайове, можете да смесите охладения
мурсалски чай с малко газирана вода и лимон. Тази комбинация ще ви
поддържа в добро здравословно състояние през летните месеци.

Хитрини в кухнята

При простуда

Първото условие за
понижаване на температурата е приемът
на голямо количество
течности, дори и да не
ви се пие.Много полезно е да се консумира
чай от липа, той води
до изпотяване и намаляване на телесната температура, както и чай от листа на
малина. За целта една
стиска липов цвят или
малинови листа се запарва в 200 мл вода.
Добър ефект има намазването на стъпалата на детето с разбит
белтък от яйце, температурата спада изненадващо бързо.
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Мурсалският чай – най-добрият на света

Изпитани рецепти

При висока
температура

съветник

готвени от лайка и захар. В кафена чашка отвара от лайка поставете 2 с. л. захар. Разтворът отбъбва лигавицата на носа и дишането
става спокойно, а лайката има противовъзпалителен ефект.

При кашлица

Народната медицина
препоръчва чай от мащерка, бъз, лайка, салвия, подсладени с мед
или захар.
Дафиновият лист също облекчава кашлицата. 5 листа се варят в половин литър вода около пет минути, прецежда се и се подслажда с
мед, когато поизстине.
Традиционна рецепта за откашляне на секретите е отварата от
смес на индрише, глава
лук с външната обвивка,
небетшекер или лукчета, средната част на дюля около семките, счукани орехи заедно с черупките. Всичко се вари в 500 мл вода, докато
стане наполовина. Като
изстине, се пие по една
кафеена чашка три пъти дневно. Сиропчето е
сладичко и много ефикасно.

 Белтъците за сладкиши и кремове се разбиват по-лесно на сняг,
ако яйцата са студени
и сте сложили 2-3 капки лимонов сок в купата. След това прибавяйте снежната смес на части към останалото тесто, за да стане сладкишът пухкав и бухнал.
 Никога не размразявайте бутертесто на
топло и бързо, защото
ще стане прекалено лепкаво и трудно ще се обработва. Най-добре го
извадете предната вечер и го оставете една
нощ в хладилника. Тестото винаги се реже с остър нож, за да не се сле-

пват слоевете му.
 Когато приготвяте
чийзкейк, не отваряйте
фурната, докато се пече, защото има опасност
повърхоността му да се
напука. В случай че това
все пак стане, покрийте чийзкейка със сладко
или крем, за да скриете
несъвършенствата.
 Когато изливате
тестена смес за блат за
торта или покривате
сладкиш с крем, винаги заглаждайте от краищата към средата, за
да разпределите равномерно сместа.
 За да избегнете
пърженето на картофите, изпечете ги на фурна.

Нарежете картофите
на ленти и ги разпределете равномерно в
тава, покрита с хартия
за печене. Поръсете с
подправки, полейте с
малко зехтин и вода
и печете на умерена
фурна до златисто.
Яйцата се белят полесно, ако се варят в
подсолена вода. Освен това така няма
опасност да се пукнат.

Интересни хватки

Понякога се чудим къде да приберем бижутата, събирани с години, и то така, че да може лесно да
ги ползваме. А и да оставим за спомен на внучките, които с времето

все повече ще харесват бабините
накити. Ето една идея – може върху стара ракета от тенис да закачим
обиците или други висулки. Възползвайте се!
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„ÑÒÀÂÈÅÍ“ ÌÅ
ÂÚÐÍÀ ÊÚÌ ÆÈÂÎÒ
Казвам се Цветанка
Георгиева, от София,
на 73 години.
Пиша ви тези редове, защото искам да
споделя, че има начин
да облекчим страданията в ставите. Болшинството мои сънародници преживяват
тежки дни. След като
станах на 65 г., при
мен започнаха ставните болки в двете колена. Лекарите ортопеди ме лекуваха с какви ли не медикаменти
и обезболяващи, на които ефектът им траеше няколко часа, полза нямах.
Най-после прочетох във вестника рекламата на „ставиен”, купих си го от
аптеката и започнах да го приемам.
Вземах по една капсула сутрин и вечер в
продължение на три
месеца. Първия месец
не почувствах подобрение. Втория месец
имах леко подобрение
болките в двигателния апарат изчезнаха и ходех изправена. След третия месец болката изчезна.
Сега ползвам по ед-

на капсула „ставиен” на ден за поддържане. Чувствам се добре и се движа спокойно.
Искам да кажа на
всички – не страдайте повече от болки в
ставите, а ползвайте
„ставиен”.
 „сТаВиЕн“ е висококачествен френ-

ски продукт, който се
произвежда по Licaps®
технология за бързо
усвояване от организма.
 Съдържа хиалуронова киселина, рибено масло, екстракт
от куркума, астаксантин.
 Дневен прием от
2 капсули.

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – франция,
ексклузивно за вита Херб.
За контакти: Вита Херб,
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

кафето може да предизвика
сърдечна криза
Кафето действа по особен начин
на коронарните артерии на сърцето
и на сърдечния мускул. След изпиване на една чаша коронарните артерии се разширяват, в
сърдечния мускул постъпва повече кръв. Мускулът
се храни по-добре. И ако
пациентът има коронарна склероза, леките болки или пристягане от недостатъчното кръвоснабдяване отзвучават. Но добрият ефект се помрачава от друго.
Сърцето започва да работи по-пълноценно. И при по-усилената работа
започва да се нуждае от все повече
кръв. Коронарните артерии не могат да му я доставят, те вече са раз-
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ширени от кофеина, доколкото това е възможно. И сърцето започва
да страда. Отново се появява пристягането, дори
- още по-силно. Затова лекарите наричат кофеина, както и някои други
вещества „злокачествени коронародилататори“.
Затова, ако имате
коронарна склероза
и при пиене на кафе наблюдавате отначало отслабване на
сърдечното пристягане, а след това
то се появява още по-силно, трябва
да се откажете от кофеина. Заплашва ви сърдечна криза.

Дълголетие

15

Камъните в жлъчката
са като бомба със закъснител
Природата в помощ на черния дроб
Камъните, които се образуват в жлъчката, може да
са твърди и меки като глина, с размера на песъчинка
или до няколко сантиметра
в диаметър. Броят им варира от един до десетки и дори стотици!
До опасни последствия
би могла да доведе дори и
песъчинка в жлъчния мехур,
убедени са специалистите.
По тази причина те често препоръчват оперативно отстраняване на жлъчката. Народната медицина, обаче, има своя теория
за заболяването. Наскоро
немски медик и изследовател открива комбинация от
екстрактите на няколко растения (бял трън, глухарче,
артишок и шизандра), която размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им извеждане от
тялото. По думите на лекарите, процесът е по-бавен
и по тази причина се препоръчва тримесечен прием за
пълни резултати, но не предизвиква кризи и предпазва
тялото от последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с това се наблюдава очистващо действие върху черния дроб, с което формулата се препоръчва при
пациенти с омазнен черен
дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е регистрирано под името Хепа клийнър и е достъпно
в България в реномираните аптеки.
Д-р ангеров (интернист) за Хепа клийнър:
„Препоръчвам горещо продукта. Аз самият провеждам
всяка година тримесечен
курс, за да поддържам черния си дроб и да съм сигурен, че няма да страдам от
камъни в жлъчката.“

Действие
на Хепа Клийнър

Действа благоприятно
върху храносмилателния
тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата.
Спомага за отделянето на
токсичните вещества от организма и пречиства черния
дроб и жлъчката на клетъчно ниво.
Регулира стойностите на
чернодробните ензими.
Пречиства черния дроб
от токсините, бактериални
и вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди,
лекарства, алкохол.
Предпазва черния дроб
от увреждане.
Засилва естествените
процеси на детоксикация.
ДОПълниТЕлни
ПОлОжиТЕлни ЕФЕкТи
Има някои допълнителни положителни ефекта от
приемането на Хепа клийнър. Пречиствайки органи-

зма ни, той спомага да се
справим с проблеми, понижаващи самочувствието ни
и влошаващи качеството ни
на живот.
Затлъстяване - Хепа
клийнър освобождава черния дроб от мастните депа,
които му пречат да изхвърля натрупаните токсини. Като част от храносмилателната система, добре работещият черен дроб ще способства за по-редовното
изхвърляне на отпадъците
от червата. Вътрешното отслабване и освобождаване
от мазнините ще проличи
и отвън.
Проблеми със ставите Като прочиства организма,
Хепа клийнър намалява
масата на тялото, а оттам
и напрежението и болката
в ставите. С това се подобрява качеството на живот
и се повишава физическата
активност.
Запушване на кръвоносните съдове - детоксикацията на черния дроб
с Хепа клийнър осигурява
кръв на сърцето, която е понаситена с кислород и хранителни вещества. Така се
подобрява нормалната работа на сърцето и кръвоносните съдове. Правилно
функциониращата сърдечно-съдова система е гаранция за превенция и предпазване от инфаркти и инсулти.
Отоци - Освобождаването от излишните течности благодарение на Хепа
клийнър ликвидира отоците и подпухналото лице, а заедно с това повишава общия
тонус и притока на енергия.
ХЕПа клиЙнър
иМа ПрЕЧисТВащО
и ЗаЗДраВЯВащО
ДЕЙсТВиЕ
Хепа клийнър съдържа
мощни природни съставки
за детоксикация и подпомагане дейността на черния дроб. Хепатопротективният ефект се дължи на
високото съдържание на
мощния антиоксидант силимарин. Редица клинични проучвания са доказали, че силимаринът стимулира естествената регенерация на
черния
дроб,
подпомагайки синтеза на
структурни
белтъци
в чернодробните клетки (хепатоцити).

Хепа клийнър има
жлъчкогонен ефект за усилване секрецията на жлъчен
сок и подобряване метаболизма на мазнините. Освен
това продуктът стимулира
производството и на други типове храносмилателни ензими и действа много
добре на лигавицата на храносмилателния тракт за подобряване на храносмилането и превенция на възпалителните процеси по нея.
Високият оксидативен стрес
вследствие на прекомерното образуване на свободни
радикали се асоциира със
значително отслабване на
имунната система. Тя не успява да неутрализира своевременно дори по-безобидни болестотворни агенти и в
резултат е налице често боледуване или имунен срив.
Антиоксидантните свойства на Хепа клийнър оказват много мощен предпазващ ефект, неутрализирайки голяма част от свободните радикали в организма. В
допълнение Хепа клийнър
стимулира производството
на бели кръвни клетки –
основните компоненти на
имунната система.
Хепа клийнър има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско
предписание.
състав
Бял трън - екстракт
(200 мг);
Корен от глухарче екстракт (200 мг);
Артишок - екстракт
(200 мг);
Шизандра - екстракт
(200 мг).

Препоръчителен
прием

2 капсули дневно, след
хранене, с достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием, за да получите най-добри резултати.
Но можете да започнете да
чувствате някои от предимствата и подобренията много по-рано.

Хепа клийнър можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата: https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.

ЦЕна:
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка /общо: 105 лв./
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При стрес може да се
побелее за една нощ

Говори се, че човек може да побелее за една нощ
от страх. Това е спорно. Но
е сигурно, че стресът е такъв удар за организма, че
може да увреди дълбоко
корена на косъма и в него да започнат по-бързо да
се натрупват въздушни мехурчета. Има професии, за
които се знае, че са "белокоси". Такива са професиите на пилотите, полица-

ите, пожарникарите, авиодиспечерите - все изпълнени с напрежение.
Наблюдава се, че хората
с продължителна депресия
побеляват по-рано, при тях
навярно също действа механизмът на постоянните
тревоги. За съжаление няма сигурни средства, с които да се спре разрушителното действие на стреса върху косъма.

Горчив вкус
в устата премахнете
с мед и лимон
Промяната на
вкусовите усещания обикновено
е свързана с проблеми в стомаха.
Най-често това
става при гастрит,
който е продължил доста време.
Не бива да допускате този гастрит
да се превърне в
хроничен. Затова
се наблюдавайте дали има определени ястия, след които горчивината се засилва. Наблюдавайте се също за поява на киселини. Много е важно да се храните често, но
на по-малки порции. Избягвайте по-груби храни. Пийте
повече минерална вода. Опитайте и една проста рецепта: в чаша вода разтворете 2 супени лъжици мед и сока
от половин лимон. Правете си тази смес 2 пъти дневно.
Ако горчивият вкус не премине, трябва ви съвет от специалист, за да не си навлечете хроничен гастрит.

БИОАКТИВНА ПРОЦЕДУРА СПАСЯВА ХИЛЯДИ СТРАДАЩИ
ХОРА ОТ ГЪБИЧКИ, КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПСОРИАЗИС
В България 700.000 хиляди души
страдат от псориазис и кожни екземи.
Тенденцията е това число да се
покачва поради невъзможността на
голяма част от населението да се
набави от необходимите вещества,
които да поддържат кожата и
ноктите здрави. “Често срещаните
медикаменти и мазила само дават
краткотраен ефект, а реално не
отстранява причината” -споделят
пациенти.
В момента сред нашите български
дерматолози силно се говори за
откритието
на
Великобритански
експерти в дерматологията. Те
предоставят
възможността
на
страдащите да се върнат към
нормалното
си
самочувствие
благодарение
на
биоактивна
формула, която дава надежда на
всеки да се избави от неудобството
и срама без да се налагат болезнени
лечения.
“Край на постоянния дискомфорт,
който създава псориазиса. Няма
значение дали са засегнати лактите,
колената или друга част от тялото
- псориазното огнище изчезва

напълно.” - уверено потвърждават
откривателите на метода показвайки
снимките преди и след терапията.
“Дерматолозите бяха шокирани след
като видяха резултатите... не можаха
да повярват, че без лекарска намеса
може да се постигне подобен ефект.”
- казват английските дерматолози
представили революционния метод.
“Организмът
се стреми към
самовъзстановяване и е достатъчно
да се подпомогне с вещества,
които
притежават
съответните
характеристики, за да се стимулира
процеса за производство на колаген
за
регенерация на епидермиса
на кожата. В момента това е
най
успешното
оръжие,
което
природата ни е дала срещу всякакъв
вид кожни заболявания.
„Препоръчваме двумесечен период
на приемане на Proskin plus. Така ще
си гарантирате да възвърнете отново
Вашето самочувствие и приятен
външен вид на кожата и ноктите.” споделят дерматолозите виждайки
ефективността от препарата.
Технологията за обработка на
ценните съставки не е евтина, и за да

е финансово достъпен препарата за
българските граждани, са избегнати
всякакви посредници и дистрибутори.
В момента в България до
31.12.2019г покупката на препарата
става чрез телефонно обаждане
към оторизирания представител за
България и само първите обадили
се 100 души ще получат Proskin
Plus вместо 189 лв. само за 54 лв. опаковка достатъчна за едномесечен
курс на ползване.
МНЕНИЯ НА ХОРА ПРЕМИНАЛИ
ТЕРАПИЯТА С ПРЕПАРАТА
“Само след два месеца ползване 5
годишния ми псориазис изчезна и вече
нямам никакви проблеми с кожата.”
Иван Н., 67 г., София
“Единствено този препарат ми
помогна и се избавих трайно от
гъбички по ноктите”
Наталия М., 53г., Пловдив
“След няколко годишна борба с
псориазиса и следвайки препоръките на експертите кожата
на проблемната зона ми се
възстанови!”
Мартин П., 64 г., Варна

„Не мога да ги търпя. Винаги
ми създаваха дискомфорт. Не
се поколебах да опитам и този
препарат. Наистина действа и
кожата около ноктите ми вече е
нормална.“
Маргарита И., 43 г. , Бургас
ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ СПЕЦИАЛНА ЗИМНА ПРОМОЦИЯ

189 лв. 54 лв.
ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

02 4738722

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

БЕЗПЛАТНА ЕКСПРЕСНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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колагенова
терапия от ново
поколение
нЕинВаЗиВна,
БиОлОгиЧна
и ЕФЕкТиВна
В клиника „Зора” на първия етаж в
кабинет № 14 се провежда за първи
път в България КОЛАГЕНОТЕРАПИЯ с
натурален жив колаген.
Показания:
1) Кожни болести, коса, нокти, разширени вени, тромбофлебити, венозни язви (варикозни улкуси), трудно
повлияващи се с традиционно лечение, и заболявания на съединителната тъкан (колагенози).
2) Ставно-дегенеративни заболявания – артрози, дископатии, ишиас и
лумбаго, коксартроза, болест на Бехтерев в уникална комбинация с нискочестотна електротерапия.
3) За красота и козметология, борба с преждевременното стареене на
кожата и целия организъм.
Назначава се индивидуална терапия на всеки пациент след предварително измерване нивото на колагена в кожата и вътрешните органи,
след което се компенсира неговият
дефицит с продукти на базата на натурален колаген плюс апаратна апликация.
Предварително записване на
тел.: 0886/983398, д-р радовенски
клиника „Зора”, 0898/604309

софия, кв. Полигона,
ул. „Петър Протич” № 4,
до бензиностанция Shell

СЪЗДАВАТ ЛИ ШИПОВЕТЕ ПрОБЛЕМИ?

Главоболието, болките
във врата, раменете, гърба
и ставите често се дължат
на заболяване на костноставната система. Костният
израстък (шип) предизвиква притискане на нервите,
които излизат в тази област
на гръбначния стълб. Понякога, вследствие на травма,
тежка физическа дейност
и др., гръбначният стълб
се натоварва допълнително, което е причина за стесняване на дисковите междупрешленни пространства
и притискане на нервните
коренчета. По този начин
болките се засилват, ограничава се подвижността на
целия гръбначен стълб.
Няма закономерност за
появата на това заболяване. Шиповете могат да се
образуват при обездвижване, при неправилна обмяна на веществата, след травма, след неизлекувани инфекции и др. Влияние оказва и наследственият фактор.
Естествено е да си зададем въпроса може ли да се запази костната система здра-

ва и работоспособна за методи в комбинация ефикасно повлияват
по-дълго време и има ли на болките при ошипяване, възстановяват
начин да се намалят бол- нормалната двигателна дейност, мускулките и да се раздвижат ната трофика, засилват кръвообращениеставите при ошипяване. то и лимфотока в организма, като паралелПри подобни оплаква- но нормализират променената му реактивния много добър ефект ност. Процедурите се извършват от опитни
имат мануалните и кине- рефлексо- и кинезитерапевти, лично обучезитерапевтичните методи, ни от автора на терапията.
прилагани в ЦЕнТър За
Във ВъЗсТанОВиТЕлниЯ сПа ЦЕнТър
Масажи “БиО ЕнЕргО на фирмата можете да получите и допълсПЕкТър” – София.
нителни водни и топлинни процедури, реЧрез прилагането на лаксиращи терапии за гръб, както и специнад 100 вида манипу- ални дрениращи терапии за отекли, уморелативни техники на спе- ни и подути крака.
циалния японски
масаж на проф.
М. Сайонджи се
Център за
Възстановителен
постига постемасажи
сПа център
пенно отпускасофия,
кв. “лозенец”, ул.
софия,
ул.
“Поп
не на пренапрег“ст. Заимов” 14 (срещу
Богомил” 35, вх. а,
натите и заякчаІV рПУ,
ет. 1 (до трамв.
ване на отслаблизо
до
х. “Хемус”),
сп.
“лъвов
мост”),
бените мускули
тел.
02/9635692,
тел.
02/9886540
и
в шийно-рамен0896/691827
0889/628691
ния и гръбначния отдел, след което се пристъпва към отблокиращи
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
тракции. В комплекса влизат още
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
зонотерапия, аурикулотерапия, фиглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
зиотерапия и възстановителна японплексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.
ска гимнастика. Тези безлекарствени

26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕрГО СПЕКТЪр”

2

18

Медицина

49

Български

Дълголетие

4.XII. - 10.XII.2019 г.

Случаите на рак на белия дроб се увеличават
Ракът на белия дроб започва стремителен
растеж в последните години – не само заради
подобрените възможности за диагностика, но
и като абсолютен брой на новите случаи. У нас
всяка година заболяват около 4200 души, от които около 3200 са мъже. Това съобщи проф. д-р
Асен Дудов, дмн, началник на Клиниката по медицинска онкология в „Аджибадем Сити клиник
УМБАЛ „Младост“, на семинар на тема „Поеми
си дъх - за по-бърза диагноза и по-добра прогноза за рака на белия дроб“.
Форумът бе проведен в рамките на Месеца за
борба с рака на белия дроб, който се отбелязва
през ноември и има за цел да повиши информираността сред обществото за симптомите, възможностите за ранна диагностика и съвременно лечение при едно от най-разпространените
злокачествени заболявания.
Белодробният рак е начело по брой случаи и
по смъртност вследствие на онкозаболявания –
у нас и по света, каза още проф. Дудов. Той разгледа и причините за развитието на този вид рак,
като уточни, че пушенето е доказан фактор, но
не е коректно да се абсолютизира. Има и други
причини, сред които са азбестът, газът радон,
генетичната предразположеност, замърсеният
въздух и др. „Не е вярно, че само пушачи заболяват от рак на белия дроб. Диагностицираме и
пациенти, които никога не са пушили и редовно
са ходили по планините. Другият мит е, че повече жени умират от рак на млечната жлеза –
напротив, повече жени умират от белодробен
рак, докато преживяемостта при рака на млечната жлеза се увеличи много в последните години“, обясни проф. Дудов. Той отправи послание към личните лекари и цялата здравна мрежа – няма възраст, пощадена от рака на белия
дроб, и тази диагноза винаги следва да се има
предвид. Най-младият пациент на проф. Дудов е
21-годишен мъж, и то с напреднало заболяване.

Кои са специализираните методи за диагностика на белодробния рак, обясни проф. д-р Димитър Костадинов, дмн, началник на Бронхологичното отделение към МБАЛББ „Света София“.
Той посочи характерен проблем за България –
пациентите да се изпращат директно за хирургия, като се прескачат определени диагностични процедури. „Най-новото в нашата област, с
приложение от 2018 г., е конусно-лъчевата компютърна томография с увеличена флуороскопия, която съчетава диагностиката с възможности за лечение“, обясни проф. Костадинов. В
експериментален период е методът роботизираната бронхоскопия, чиито проучвания трябва да приключат до 2022 г.
„Канцерогенезата е свързана с нарушения в
генома на клетката и тези клетки дават началото на тумора. При рака на белия дроб тези генетични нарушения са много. В момента у нас
можем да изследваме 3 биомаркера за определяне на терапията“, обясни проф. Христова, началник в УМБАЛ „Александровска“. Тя подчерта,
че трябва да има вътрешен и външен контрол
на всяка лаборатория, която се занимава с такъв тип диагностика. „Патолого-анатомичната
диагностика изобщо и в частност тези изследвания не се заплащат от НЗОК, въпреки че не са
скъпи – един тест за биомаркер струва 50-60 лв.,
а същевременно след това се дават хиляди левове за лечение“, добавя проф. Христова. Друг
проблем за пациентите е, че пътят им в специализираната помощ е хаотичен.
Какви са иновациите в лечението и за приноса
на персонализираните терапии говори д-р Красимир Койнов, началник на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ „Сердика“. „Колкото
по-ранен е стадият на тумора, толкова повече се
прилагат локалните методи за лечение – хирургия. При тумор над 4 см се препоръчва и адювантна химиотерапия – един вид, помощна хи-

миотерапия, за да се гарантира, че няма да останат туморни клетки след хирургията“, обясни
той. През последните 10-15 г. и в най-напредналия 4-и стадий навлезе много хирургия, но водещото лечение е лекарственото. Изборът на
терапия се прави задължително от мултидисциплинарен екип. Най-иновативните подходи като таргетната терапия са създадени на база генетичните изследвания и удължават живота на
болните. „Преди 20 г. нищо не знаехме за генетичните аномалии, а днес изследваме 5-6 биомаркера, които са решаващи за лечението“, каза д-р Койнов. Той даде 3 примера за успешно
лечение с ново таргетно лекарство, разрешено
в САЩ през 2018 г., с което туморите намаляват
и настъпва пълна ремисия.
Успехи бележат и имунотерапевтичните лекарства. Механизмът на действие на имунотерапията е, че отблокира собствения имунитет
да се бори с тумора, обясни д-р Койнов. Той
цитира данни от ново проучване, според което с такъв медикамент, който се реимбурсира
и у нас от 2 г., се постига 5-годишна преживяемост при близо 30% от пациентите с рак на белия дроб. За сравнение, със стандартна химиотерапия постигаме 5-годишна преживяемост
само при 3-4% от болните, уточни д-р Койнов.
„В Европа има над 3,7 млн. нови случая на
онкозаболявания годишно, а 40-50% от раковите заболявания са предотвратими чрез превенция“, каза Красимира Зайкова от Медицински университет - Варна, младежки посланик на
Европейския кодекс за борба с рака (ECAC) за
България. Това е инициатива на Европейската
комисия, която разпространява 12 препоръки
за намаляване на риска от рак, основани на научни доказателства. Те са стартирали като 10 заповеди за рискови групи през 1987 г., а последното им издание е от 2014 г. и включва 12 препоръки за цялото население.

Специален еликсир, разработен по рецепта на руски експерти,
елиминира болката в ставите само след месец

Формулата на Артроактал е разработвана в
продължение на дълги години в един от най-големите институти в Русия по
ревматология и травматология. Изцяло натуралните му съставки подсигуряват неговото безвредно
действие и същевременно
действат върху причинителите на възпалението и
болката в ставите, прешлените и мускулите.
Експерти, извършвали проучвания върху Артроактал, споделят своите професионални мнения,
че това е един от малкото
препарати, които притежават 100% доказана ефикасност и могат завинаги да ви
освободят от болката.
„Даже да сте над 60-годишна възраст, още след
4 седмици ще имате здрави и гъвкави стави като на 20-годишен. Болките в колената, лактите, таза или китките изцяло ще
изчезнат, а вие ще си върнете пълната подвижност
на ставите. Всичко това е
възможно благодарение
на научния пробив“, твърдят руските учени.
Проведено изследване
с така разработената комбинация със 162 участници
показва, че след 30-дневен
прием си върнаха пълната подвижност, както и напълно премахнаха болките
в ставите. Също така укреп-

наха ставите, а хрущялът се
възстанови. Някои дори се
върнаха към спорта.
Ето средностатистическия ефект, постигнат от
участниците:
пълно премахване на
болката в ставите и гръбнака още след първата седмица на ползване
премахване на неприятното усещане за скованост
в ставите след първите 2 седмици
премахване на възпалението и възстановяване
на ключовите елементи на
ставите (кости и хрущяли) за
4 седмици
възвръщане на пълната физическа подвижност
след 30 дни.
Помолихме за мнение 45-годишната Станка
Кръстева от София, която е
една от първите участнички
в тестовете:
„Още след първата седмица приемане на Артроактал, усещах как ставите
ми полека започнаха да се
отпускат. С всеки изминал
ден болката в таза намаляваше, докато накрая изчезна напълно. Подвижността
на крака ми се увеличаваше.
След втората седмица отново започнах да ходя по стълбите, дори по 2 стъпала наведнъж! След 30 дни болката и ограниченията в подвижността изчезнаха за постоянно.“
63-годишната Павлина

Смирненска като пробвала Артроактал, ни изпрати
следното писмо:
„За обикновения човек
това изглежда невъзможно, но Артроактал действа и при това много бързо!
Обикновеният човек ще
си помисли, че това е невъзможно. Все пак от научна гледна точка това са
нормални способности за
възстановяване, които всеки организъм притежава.
Не е чудо, а просто най-новото научно откритие. Като
бивш медицински работник съм напълно запозната със структурата на костите и ставите и принципите на дегенерация. Тайната
за толкова мощното действие на Артроактал се крие
във фитонутриентите, извлечени от множеството
билки, вложени в еликсира
(Гръмотрън корени, Полски хвощ стръкове, Хвойна плодчета, Зърнастец кори, Копър плодчета, Кестен
плод, Бреза листа, Бял равнец стрък, Коприва стрък,
Репей корен).
Тези активни съставки, които проникват в наноструктурата на ставата, стимулират хрущялните клетки към регенерация.
Не само че премахват възпалението, но също така подхранват клетките и начеват
процес на самовъзстановяване. Ставите са буквално
възстановени и подмладе-

ни. Въпросните активни съставки са в състояние да:
стимулират хрущялните клетки към пълно възстановяване – благодарение на това ставите се възстановяват, независимо от
възрастта
увеличават синовиалната течност с 40% – благодарение на това ставите
укрепват и стават „по-еластични“
елиминират възпалението 9 пъти по-бързо –
благодарение на това болката намалява с всеки изминал ден.
Но това не е всичко.
Съставките забавят загубата на колаген и ставна течност, както и тласкат клетките към регенерация. Вследствие на това ставите възвръщат пълната си подвижност на наноклетъчно ниво,
а организмът сам „поправя
щетите“. Това е изцяло натурален начин.
Препоръчвам горещо
продукта, тъй като не само
познавам принципите му
на дейтвие от научна гледна точка, но и защото са-

ма изпитах
ефекта и намерих облекчение за болните си стави. Без оглед
на възрастта,
отново може
да се радвате на пълната
подвижност
на ставите, а
организмът
ви сам ще се
бори с болката и сковаността.“
Артроактал оказва
благоприятно въздействие на коленните и тазобедрените стави, междупрешленните стави на гръбначния стълб, ставите на
крайниците:
- Подобрява подвижността на ставите;
- Намалява сковаността
при движение;
- Облекчава болката в
коленните, тазобедрените
и междупрешленните стави;
- Внася допълнително ко-

личество калций от растителен произход в организма и стимулира отлагането му в костната тъкан.
Препоръчителен е приемът в продължение на 3
месеца 2 пъти в годината. Артроактал има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода
на употреба. Без лекарско
предписание.

Продуктът Артроактал можете да поръчате директно на
телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата
https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.
цена:

1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка /общо: 105 лв./
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Гинко Билобата е най-старият познат дървесен
вид. Днес екстрактът, извличан от листата му, е найразпространената съставка на фармацевтични и фитопродукти. Гинко Билоба спомага за подобряване на кръвообращението, най-вече към мозъка и
крайниците, и за усилване на паметта. Приемът на
екстракт от Гинко подобрява кръвооросяването на
крайниците, благодарение на което успешно се бори срещу болестта на Рейно, известна още като
„синдром на студените крайници”. Наблюдавано е
и подобрение при възрастни хора със затруднения
при ходенето, поради болки и подуване на краката, причинени от нарушено кръвообращение в долните крайници.
Хората, които имат проблеми със сърдечно-съдовата система, се повлияват благоприятно при прием на екстракт от Гинко Билоба и Гроздово семе.
Комбинацията от двата натурални растителни екстракта може да бъде от полза на хора, страдащи от
снижен тонус и хронична умора - състояние, често
срещано при възрастните хора, предпоставка за което е слабата имунна система.
Приемайте висококачествени хранителни добавки със съставки, които влияят благотворно върху кръвообращението. Такъв продукт е GinkgoVin
(Гинко Вин). Той съдържа екстракти от Гинко Билоба (100 мг) и Гроздово семе (50 мг), които имат доказан ефект върху сърдечно-съдовата система. Екстрактът от Гинко Билоба е с най-голяма чистота на
българския пазар. Една таблетка дневно осигурява
необходимото количество от екстрактите за проява
на благотворния ефект. В една опаковка GinkgoVin
се съдържат 60 таблетки, които са достатъчни за
двумесечен прием.
Можете да намерите в аптеките
без рецепта или онлайн на www.botanic.cc.
A сега и с подарък лупа!

А

ко прекалявате с преработени храни, възпалението на ставите ще се увеличи. Ето защо
трябва да добавите някои
по-здравословни варианти
в закуската си.
Това, което трябва да
знаем за артрита, е, че не
може да бъде излекуван. Но
това не пречи да се полагат
грижи ежедневно, за да се
подобри качеството на живот на тези, които страдат
от него. Вижте какви храни трябвя да добавите към
вашата диета, като превенция или за облекчаване на
състоянието ви.
Артритът е изключително често срещано заболяване. Въпреки това все още
не е напълно разгадано. Когато говорим за това заболяване, първият признак е
класическото подуване и
деформация, които засягат пръстите на ръцете. Съществуват над 100 различни типа артрит, както и други свързани заболявания.
Това е състояние, което
не засяга само възрастните
хора. Има деца, които страдат от ревматоиден артрит,
и може да засегне хора и в
ранна възраст. Дори спортистите могат да страдат от
артрит.
В допълнение, важно е
да не се забравя остеоартритът, най-разпространеният тип артрит, при който
хрущялът губи своята сила

5 храни, които да добавите към
закуската, за да преборите артрита
и издръжливост. Независимо дали страдате от възпалителен, инфекциозен или
метаболитен артрит, винаги е важно да потърсите съвет от добре информирани медицински специалисти. И от своя страна имаме
едно много просто предложение за вас: обърнете внимание на това, което ядете. Започването на
деня с подходяща закуска може да
бъде от
голяма
помощ и ще
обясним как.
Кои храни
да добавите към закуската
си?
Всички
знаем, че грижата за нашата диета няма да излекува артрита, но
благодарение на
свойствата на някои
храни можем да постигнем
следните резултати:
Намаляване на възпалението.
Укрепване на ставите.
Осигуряване храна за
хрущялите.
Стимулиране произ-

водството на колаген.
Подсилване на имунната система.
Вижте кои храни е необходимо да добавите към закуската си, за да започнете
деня по най-добрия възможен начин.
1. Горски плодове
По-голяма част от плодовете са много полезни в
натурална форма. Но тези, които попадат в категорията „червени плодове“, като например ягоди, череши, боровинки, сливи и грозде –
са особено
полезни за
хората, които страдат от
артрит.
Те са богати на антиоксиданти, както и
на аскорбинова киселина (една от формите на витамин С).
Антоцианините и
каротеноидите, както и
техните многобройни съединения, които се съдържат в червените плодове,
ни помагат да се борим със
свободните радикали, които правят възпалението полошо.
Винаги е добре да ядете

плодове, които са изключително пресни. Въпреки
това, тъй като много от тях
не са лесно достъпни през
цялата година, не се притеснявайте, ако трябва да
ги купите замразени. Въпреки че витаминният заряд ще бъде по-нисък, те
все още могат да бъдат полезни.
2. Кафето? Да, моля!
Не се притеснявайте, ако
страдате от артрит, не е нужно да се лишите от кафето.
Всъщност то е още по-необходимо! Ако го пиете умерено, особено в началото на
деня, това може да бъде голяма помощ.
Кафето е богато на антиоксидантни полифеноли.
Благодарение на това ни
помага да се предпазим от
клетъчни увреждания, да се
борим срещу възпалението
и да подобрим здравето на
сърцето си.
За да постигнете максимални ползи от чаша кафе,
важно е да помните да не
добавяте бяла захар, сметана или пълномаслено мляко. Ако предпочитате кафето сладко, добавете кафява
захар, мед, кокосово масло или мляко, произведено
от растителен продукт, като овес.

3. Пълнозърнести храни
Препоръчително е да
имате предвид факта, че
пълнозърнестите храни са
за предпочитане пред тези,
които съдържат рафинирани брашна. В рафинираните
брашна триците и зародишите се отстраняват, а именно в тях са концентрирани повечето от витамините, минералите и протеините. Ако прекалявате с преработени храни като бял хляб
и рафинирано бяло брашно, възпалението на ставите ще се увеличи. Ето защо
трябва да се опитате да добавите някои от следните
по-здравословни варианти
в закуската:
Амарант: Това зърно
е богато на протеини, има
приятен вкус и е чудесна
съставка, която може да се
използва за вкусна закуска.
Овесът е вариант, който
никога не се проваля. Комбинирайте го с ягоди, ябълки и мед за невероятно вкусна и здравословна закуска.
Елдата е много богата
на протеини и може да се използва за приготвяне на палачинки, кремове и мъфини.
Киноата има някои фантастични свойства, които се
борят с възпалението, свързано с артрита.

4. Сок от моркови
Ако имате проблеми при
избора на вкусен натурален
сок, който да придружава
вашата закуска, обърнете
внимание: морковът е найдобрият вариант.
Неговите естествени антиоксиданти, каротеноидите, витамините С, D и К и цялото количество минерали
ще ви помогнат да се грижите за ставите и да увеличите производството на колаген. Морковите са наистина страхотни!
5. Шам фъстък
Изненадани ли сте?
Много е вероятно във вашия случай вече да консумирате тези супер ядки: една шепа шам фъстък всеки
ден прави чудеса, за да стимулира здравето на костите и ставите. Шам фъстъкът
е естествен източник на невероятни протеини, от които определено трябва да
се възползвате, ако страдате от артрит. Те са богати на
калций, магнзий, цинк, витамин Е, фибри и алфа-липоева киселина (ALA). Всички
те помагат да стимулирате
имунната си система. И, разбира се, трябва да добавим,
че най-добрият начин е поддържането на балансирано
и разнообразно хранене.
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Сбогом, приятелю! Завинаги оставаш с нас!
 Животът тече и минава бързо, въпросът е да има някакво съдържание в
живота ти, това е много важно. И когато се наложи да се укротя и да седна
тук сам, в размисли, установих, че моят живот е минал пълноценно, бил съм
щастлив, защото за един актьор най-тъжното е, когато няма работа.
 Близки и приятели казват - Абе ти знаеш ли колко си обичан?!
 Ауу. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи! - Да. Това си остана една фраза от
филма, но никога не съм я употребявал в личния живот.
 За раздяла искам да си кажа - аз вярвам в България, вярвам в това, че българския театър го има и ще го има.
 Винаги безкрайно много съм ви обичал. Аз съм си обичал публиката. И затова съм получил много обич.

Напусна ни звездата на българското кино
и театър, любимецът на поколения българи, едно от най-големите имена на българската култура, големият актьор, общественик и преподавател, приятелят на вестник
„Пенсионери” Стефан Данаилов.
Само 12 дни, преди да навърши 77 години, Мастера отиде в по-добрия свят - при
любимата Мери, при Иван Кондов, Вачков,
Черкелов, при своите колеги и приятели,
плеядата български актьори и творци.
Проф. Стефан Данаилов е роден на 9.12.1942
г. в София. През 1966 г. завършва актьорско
майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов".
Към актьорската професия го насочва съпругът на сестра му, актьорът Иван Кондов.
През 1969 г. е премиерата на първата серия на телевизионния сериал "На всеки километър". За един ден 27-годишният Стефан
Данилов, който изпълнява във филма ролята
на майор Деянов, става звезда. Следват филмите "Князът" и "Черните ангели", които му
носят още по-голяма популярност.
В своята над 50-годишна творческа кариера Стефан Данаилов е изиграл повече от 150
роли в киното, театъра и телевизията. Участвал е във филмите "Инспекторът и нощта",
"Князът", "Черните ангели", "Иван Кондарев",

"Сватбите на Йоан Асен", "Допълнение към ЗЗД", "Топло", "Юлия Вревская", "От нищо нещо", "Търновската
царица", "Княз Борис Първи", "След
края на света" и др. Играе и в редица международни копродукции. Радва се на голяма популярност в Италия. В театъра Стефан Данаилов започва да
играе през 1966 г., но първата му голяма роля
е през 1973 г. в "Коварство и любов" на Шилер в Театъра на народната армия. От 1979
г. е в Народния театър "Иван Вазов". Незабравими остават ролите му в постановките
"Напразни усилия на любовта", "Щастливецът иде", "Вишнева градина", "Венецианският търговец", "Майор Барбара", "Дон Жуан",
"Хамлет", "Декамерон", "Жените на Джейк",
"Пигмалион" и др.
От 1988 г. Стефан Данаилов преподава в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов". През 1995 г. е
избран за доцент, а през 1999 г. за професор.
Освен в киното и театъра Стефан Данаилов се включва и в политиката. Седем пъти
е избиран за депутат в Народното събрание,
бил е министър на културата. Последователно отстоява левите си убеждения. От 2002 г.
е член на ИБ и ВС на БСП, а от 2016 г. е един
от заместник-председателите на НС на БСП.
Стефан Данаилов е носител на десетки български и международни награди, сред които
най-голямата е любовта на милиони българи
от няколко поколения.
Вестник „Пенсионери”, на чиито страници
великият актьор е гостувал нееднократно, се
присъединява към близките, приятелите, ко-

легите и почитателите му в скръбта и преклонението пред живота и делото на Човека
и Таланта.
Стефан Данаилов беше и си остава наш
учител по непресторено рицарство. Нашата морална скала, която не отстъпи
нито веднъж от достойнството и на всеки успя да покаже колко силна е светлината на обичта.
Румен Радев, президент на републиката
Сбогом! Беше голям мъж!
Бойко Борисов, премиер
Стефан Данаилов ни напусна тази сутрин... Думите ги няма, за да изразим мъката от тази загуба... Българският театър, кино, култура вече не са същите.
Светъл път, Стефане, приятелю! Почивай в мир!
Колегите му
от Народния театър "Иван Вазов"
Поклон пред паметта на Стефан Данаилов - съприкосновението с неговия талант беше истински празник.
Цвета Караянчева,
председател на Народното събрание
България загуби голям българин, обичан и
уважаван от милиони хора. Той беше вселена от талант, емоция и мъдрост.
Корнелия Нинова, лидер на БСП
Осиротяха цветовете и зимата е някак си безкрайна... Сбогом, Мастъре!
Боил Банов, министър на културата

Четиво с продъЛжение

Романът на моя живот

Продължение от бр. 48
Не знаех какво може да направи един
добър сериал с актьора. Не съм и помислял,
че телевизията и киното предлагат толкова добри финансови възможности. Да
не говоря за популярността…
Заснемането
на

първите епизоди от
„На всеки километър”
отне година и половина. Представям си какъв ужас ще настане,
ако в главата ми нахлуят спомените за всичко,
което се случи по време
на работата по 26-те серии. То не бяха пътувания по морета и планини, то не бяха срещи и
емоции, снимки из България, а после и по целия свят…
Но началото не беше
лесно. Наложи се в продължение на шест месеца да посещавам всички
възможни курсове – по
каране на бързи коли
и на трамваи, по стрелба и бой, за да мога да
се хвърля в тази лудост.
Плащаха ми като за начинаещ, но това не беше проблем за мен. Аз
бях неизвестен, а мои-

те колеги – вече попу- фория. Сигурен бях, че ала. Беше състудент на
лярни актьори. Умните ще се справя. Снимките сестра ми Росица в Теахора от киноиндустри- на първите епизоди ми- тралната академия и като малък съм го виждал
ята ме съветваха: „Пър- наха като сън.
по купово си създай име,
ните, копарите ще дойито често
дат после.”
се правеТака и стаха у дома.
на. След успеха
Говоря за
на филма полувремето,
чих допълнителкогато акна сума, защото
тьори като
хонорарите за
Георги Капървите епизолоянчев,
ди бяха повече
Стоянка
от смешни. ПоМутафова,
сле ги коригиЕнчо Багараха.
ров, Ней***
чо Попов
Григор Вачков
и Георги
и Георги ЧеркеПарцалев
лов, които изпълнеха
пълняваха друстадионигите главни роС Григор Вачков в „На всеки километър“
те в Бългали в сериала, ме
С Гришата Вачков се рия. Те не бяха само арпосрещнаха с отворени сърца. А мен сякаш познавахме още преди тисти, те бяха легенди.
Голяма работа беше
ме понесе някаква еу- да се срещнем в сери-

10

да общуваш с такива
хора. Въпреки че ги
познавах лично, изпитвах респект да играя с майстори с толкова много филми зад
гърба.
Гришата беше десет години по-голям от
мен, но бързо станахме много близки, сякаш сме расли в една
махала. Винаги сме си
помагали. Не знам какво ни свързваше. Живеехме заедно в хотелите, когато снимахме
първите епизоди. Той
не хъркаше, аз – също.
В началото на втория сезон на сериала
като на вече утвърдени звезди ни се полагаха отделни стаи, но
отново се събирахме
заедно. Сами скучаехме. Гришата беше невероятно забавен човек. По това време
прекарвах повече време с него, отколкото с
жена ми. Той също.
Следва
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руслан Mъйнов е преживял
Мъчно ми е за внуците! ужасяващи неща
сПОделете с нас

Драга редакция, и аз реших да споделя моя проблем. Самотна жена съм,
отдавна пенсионерка, и имам 4-ма внуци от двамата си синове. Много ги обичам, старая се да дам всичко от себе си,

за да им угодя за всяко нещо, но усещам, че те не ми отговарят със същото.
И аз като повечето жени, които са
попрехвърлили определената възраст, исках да имам внуци и с нетърпение ги чаках, след като синът ми
създаде семейство. Родиха се двама,
а после се ожени и вторият ми син, и

те имат двама. Мисля, че съм всеотдайна баба, посветих живота си в помощ на двете семейства, но няма никаква благодарност.
Внуците се държат грубо и пренебрежително с
мен. Звъня им всеки ден по телефона, но те даже не
си правят труда
да го вдигнат, камо ли да се сетят
да ми се обадят
и да ме попитат
как съм. Аз правя
всичко възможно,
за да бъда любимата баба – готвя
им най-вкусните
неща, купувам им
подаръци, но те продължават да се
държат хладно с мен.
Освен това не искат да ми идват
на гости, синовете ми веднъж признаха, че така ги настройвали другите баба и дядо. Не знам какво да правя! Мъчно ми е!
М. В., Варна

Ëþáîâòà
èäâà ñàìî
âåäíúæ
Никога не съм очаквала, че може да ми се
случи нещо подобно, но
ето че стана. Аз съм на
60 години, изглеждам
все още добре, чакам
скоро да се пенсионирам. Имам добро семейство, съпругът ми е прекрасен баща на синовете ни, които са на 35 и
40 години, но не са семейни.
На тази възраст ме
сполетя нещо отдавна
забравено - влюбих се в

чужд мъж. Важното е, че
с него се обичаме, уважаваме, подкрепяме.
Той също е влюбен в
мен и иска да се оженим.
Обаче, за да стане това,
трябва да напусна сегашното си семейство.
Лошото е, че не мога да
ги изоставя.
Ако само преди няколко месеца някой ми
беше разказал този случай, щях веднага да кажа: „Каква е тази майка да остави семейство

и деца заради някаква
авантюра?“ Но сега наистина не знам, не мога
да си представя, че ще
ги оставя, но и знам, че
любовта на живота идва
само веднъж.
и. В., софия

Руслан Mъйнов е
имал ужасяващи изживявания в миналото.
Актьорът изпитва сериозен страx от огън
и не иска дори да чува
за пожари. Tова е причина да откаже да се

включва
в сцени
с огън в
един от
епизодите на
„Столичани в
повече”.
Докато живеел в Украйна,
бесарабският българин
на няколко пъти имал
сериозни премеждия с
огъня.
Bеднъж Руслан Mъйнов и негов приятел се
мотаели около запалена купчина смет в род-

ния Измаил. Hаблюдавайки огъня, аверът на
Руслан извадил горящ
колан и го размаxал
над главата му. Единият край на колана пернал Mъйнов през лицето, в резултат на което
косата му пламнала като факла.
Mалко преди това самият той причинил пожар, подпалвайки бараката за въглища в
двора на къщата.
Πри едно гостуване
при леля си пък младежът изгорил с ютия лявата си ръка. Белегът
от инцидента не е зараснал и до днес.

Ивaéлo Çaxapиeв се раздели със съпругата си
Ивайло Заxариев
призна за раздялата със
съпругата си Mиряна.
Звездата на xитовия
сериал „Πод прикритие”, който играе ролята на бизнесмена Kалоян, официално призна,
че вече е разведен.
„Да, не съм със съпругата си. Hе смятам
да изпадам в подробности, защото това вълнува само нас двамата.
Държа да се знае, че аз
няма да спра да я уважавам”, отсече красавецът.
Двамата се разделят
преди година. След няколко опита да затоплят отношенията си, едва сега актьорът осъзнава, че няма да се получи. И сваля брачната
си xалка.
7 години след сват-

бата
актьорът и
майката на
двамата му
синове –
6-годишния Филип
и 5-годишния
Дамян, слагат край на
брака си,
но упорито
отказват да
коментират каква е причината.
Ивайло се изнася на
квартира в близост до
жилището, в което живеят съпругата му Mиряна и децата. Заxариев продължава да е
все така всеотдаен родител. Bсяка сутрин той
отива до дома им в близост до Централни xали, за да отведе мом-

четата на детска градина.
Bечер, ако няма ангажименти, ги връща
обратно вкъщи и седи
при тяx, докато Mиряна се прибере от Би
Tи Bи. B медиата бившата му половинка
се труди като пиар и
мениджър на новините.

Àсен Mасларски от Tоника
Професор подари безплатна крие незаконен син
екскурзия на деца
ПОда дена ръка

Здравейте, пиша ви
за да споделя една добра новина, защото
те през последните
години са кът. Един истински българин, това е професор Иван Гаврилов от Специализираната болница за
лечение на онкологични заболявания в София. Наскоро той отново дари средства за
благотворителност подари безплатна екскурзия до Румъния на
25 деца от единственото училище в Чипровци „Петър Парчевич“. Екскурзията продължи три дни. Децата разгледаха забележителностите на
град Русе и на столицата на Румъния Букурещ.
Професор Иван Гаврилов е сред най-из-

вестните дарители у
нас. От много години
с лични средства той
отпуска стипендии на
талантливи деца от
Монтанско, които нарича на известни български патриоти, дарява средства за поддръжка на войнишки и исто-

рически паметници,
за строителство и
ремонти на храмове
и училища, и т.н.
Той не е само един
достоен лекар, но и голям патриот.
събинка иВанОВа,
софия

Асен Mасларски от „Tоника” има извънбрачен наследник от жена на име
Диана Георгиева. Детето се казва Tодор, не е признато от музиканта и носи фамилията на майка си.
Tодор Георгиев-Tоши, е наследил
таланта на родителя си и от няколко години се изявява на музикалната сцена.
Звездата на Tоши изгрява преди
6 години в „Гласът на България”, където той показва
огромния си талант. Изпълнителят има няколко
награди от международни конкурси, а у нас стана по-популярен с
песента „Bинаги с
теб“, изпълнена в
дует с приятелката му Kристиана
Асенова.
Πреди да се залюби с колежката си Mилица Божинова, Асен Mасларски има връзка с красавицата
Диана, която забременява от него.
Tя отказва да абортира, въпреки изричните му настоявания да не раж-

да момчето.
„Едно същество, наxлуло за кратко в живота ми и изxвърлено от там
преди близо 30 години, доказа и
продължава да доказва, че единствените прийоми, които владее добре, са гнусотиите и мръснишките
номера! Същество, което обяснява
собствените си неудачи със съществуването на други xора. Tакава е
Диана. Tя е запленена от безумната идея, че ако
не беше Mилица, сега до
мен щеше да
е тя?!
Hе, не, xиляди пъти не!
Дори и да остана сам някой ден, отговорът ми ще
бъде пак не!”,
изригна преди
време по неин адрес Mасларски, но
не каза и дума за Tоши.
Mладото момче никога не говори
за баща си, а само за майка си.
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Хлапето в мен е живо

та. Моята приятелка се
шегува, че офиса си съм
превърнал в мой личен
олтар - като самовлюбен съм, навсякъде има
плакати, афиши на представленията ни. Мога да
се похваля, че участвам
в четири продукции, излезли на сцената, обичани са. Казват ми, че
съм различен винаги, но
всъщност това е идеята
на актьора - да е различен всеки път, приятно
да изненадва. Хубаво е,
когато те сравняват, но
още по-прекрасно е, когато хората видят моята
идентичност, и я оценяват със сърце. Съревнованието е повод да дойдат
и да те видят.
Стендъп
комеди шоуто е формат,
който идва от
Щатите. Това
е комедиен
моноспектакъл, но не точно, защото не
е от името на
героя, на персонажа. Идеята е да се разказват лични преживелици, щуротии, истории,
или за актуално случващи се неща
в ежедневието, наболели и забавни теми, но през собствените размисли, да е
твой изразът. Спектакълът ми е 120 минути
и го играя в „Сълза и
смях”, на Камерна сцена, в София, иначе гастролите из страната ми
са неуморни. Казва се

поне три теми, които,
само да е живот и здраве, ще ги направя и тях,
за да се забавляваме
всички заедно. Заповядайте!
- Придобихте
стремглава популярност с участието ви
в комедийната поредица „Домашен
арест”. Жалко, че няма нов сезон, повтарят старите епизоди,
а интересът е все така
нестихващ.
- Забавно беше, и то
за целия екип. Притеснявах се в началото, защото знаех, че освен с
Филип Аврамов-Фицата и Мая Бежанска ще
си партнирам с колоса в родното кино и
театър Татяна Лолова.
Подходих леко дистанциран и с уважение. В
същото време тази лъчезарна душа ме усети, че съм плах и взе,
че вдигна бариерата.
За мен наистина беше
чест и респект да работя с величие като нея.
Мая, Фицата, както и
Иван Панев пък са великолепни, с тях се работи с лекота. Иван беше в Музикалния театър доста време, а сега
се радвам още повече
за него, защото Калин
Сърменов го покани в
„Сатирата”, място идеално за таланта му. И
да, жалко, че сериалът не продължи с нови снимки. Той е на високо ниво и както се
приема отлично в България, така той може
да предизвика същия
нестихващ интерес и в
чужбина, стига да има
кой да го лансира.
- Благодаря за отделеното време! Беше удоволствие да
сте ни гост!
- За мен също, затова и приех любезната
ви покана за това интервю! На добър час,
с пожелание за здраве и благодат, както
към вас, редакционната колегия, така и към
огромната аудитория
на вестник „Пенсионери”!

„Ники говори за музика”. Имам материал за

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Ние отдавна сме наясно на какво е способен в актьорството 38-годишният видинчанин, защото сме го гледали в ролята на Сашо в сериала Love.
net, Райчо в комедийния ситком „Домашен арест”, „Шоуто на Слави”, тв
играта „Това е цената”, където освен водещ, е и главен редактор, участвал е в рубриката в „Нешоуто на Нед“, както и в комедийното предаване
„Нашенци“, бил е водещ и на музикално предаване, участвал е и в късометражния филм „Новата кола на татко”. Николай Станоев има роли и в
редица холивудски филми. Всъщност актьорът е роден в София, но по-голямата част от детството си прекарва във Видин. В Благоевград играе
в Драматичния театър „Никола Вапцаров“, и там завършва актьорското си образование. През 2003 г. играе в Народния театър „Иван Вазов”, а
по-късно става репортер в предаването на БНТ „Полет над нощта”. Сега е на свободна практика.

От стр. 1
- Благодаря за хубавите и, както обичам
да казвам, благи пожелания, от сърце. Трогнат съм и от поканата да бъда гост в страница „Култура” на в-к
„Пенсионери”, четивото за всички възрасти,
а тя, културата е изпитана панацея! Не само
заради ангажиментите, но аз сякаш притежавам карма, поличба,
защото от студентските ми години насам, все
пропускам да организирам имения си ден.
Докато другите си набавят шарана навреме, при мен, уви, не е
така. Да са ми живи и
здрави приятелите. Като брой не са много истинските, но тези, които са в обкръжението ми, са абсолютно верни. Тъй че подобаващ
Никулден имам благодарение именно на тях.
Идеята всъщност нали
е това - да се съберем с
близки, роднини и приятели, за да почетем
повода с наздравица и
хубава, вкусно приготвена трапеза.
Аз съм видинчанин,
тоест рибарско чедо
(смее се). Татко ми Красимир и майка ми Илка
са медицински работници - тя е медицинска
сестра, а той фелдшер.
Незнайно защо по Никулден не всеки път
имахме пълнен шаран
на трапезата ни, защото татко обичаше повече скумрия. Празникът
беше специален, ценен, свеж и го почитахме със същата особена тържественост, като че ли беше вторият
ми рожден ден. Имаше
много подаръци, канех
много съученици, а поголемият ми брат Станислав се забавляваше
наравно с всички ни. С
него сме една кръв, но

сме доста различни. Видиш ли ни заедно, няма
да кажеш, че имаме нещо общо, камо ли, че
сме роднини, и то братя. Ако сме някъде с батко, който иначе е лъчезарен, но поедър от мен,
ме питат дали
не съм си наел
лична охрана.
Не вярват, че
ми е брат.
Със сигурност
човек
трябва да запази детското
в себе си, своята непорочност в оценките и отношенията си с
другите. Колкото повече
са годините,
толкова подобре осъзнавам своето
детство и безгрижие. Запази ли човек тази чистота, това значи, че преценката му всеки път ще
е неопетнена и искрена
към хората.
Отношението към останалите е важно, което
сякаш губим напоследък. Днешните тийнейджъри нямат контакта
очи в очи, както с връстниците си, така и с другите, а това е проблем.
Аз съм здраво стъпил на
земята, но хлапето в мен
хем ми помага, хем понякога ми е пречка, защото
усещам лека разсеяност
и наивност. За жалост,
масово се слагат маски,
много са „опериараните” от морал и достойнство и когато качества като наивност и достойнство се сблъскат, не
е приятно, грозно е.
Преди за мен нещата бяха шарени, цветни, любопитни, динамични, активността вземаше превес, действах
спонтанно, сега, ведна-

га и на момента, нямаше
„не” и „не знам, не мога”.
Все пак съм зодия Овен,
огнен знак, праволинеен, инатлив, но честен и
почтен. Днес често премислям и осмислям бъдещето. Разумен съм, с
изградени вкусове и към
напитките, и към храната, към живота като цяло.
И, разбира се, с по-добър изказ и почерк, поулегнал и успокоен. Опитът и рутината са мъдри учители. Вече разчитам на себе си, вярвам на
преценките си без съмнения и догадки.
- Често ви сравняват
с големи имена в кино-

пил” като артист. Хората
на изкуството, тези, които са на сцената, затова са там - да гледат публиката и ако нямаш интелигентно отношение,
взаимния прием и отдаване на енергия, като че
ли се обезсмисля.
Сравнението с големите комици ли? Ще
се върна отново малко
назад, в миналото-незабравимо време. Като
по-млад ме сравняваха с
колегите от така актуалните за времето си „Каналето” и „Ку-Ку” и ми
беше приятно, но после
всичко това се изгуби,
защото започна да се

С Филип Аврамов-Фицата в „Домашен арест“
то, като незабравимия
Луи дьо Фюнес. Това
ласкае ли ви?
- Наскоро излезе новия американски психологически трилър
„Жокера”, филм, в който персонажът използва израза „Хуморът е субективно нещо”. За мен
той, хуморът, е призвание, не го усещам като
работа. Колкото и клиширано да прозвучи, но
е самата истина, аз наистина се забавлявам, докато работя, публиката
също се забавлява. Не
е ли чудесно? Работата
ми доставя удоволствие, зарежда ме и се забавлявам. Не мога да си
позволя да пусна нещата по енерция, както някои други го правят, тоест превръщат всичко
само в работа, без грам
емоция. В момента, в
който изгубиш тръпката да застанеш пред камерата или да излезнеш
на сцената, ти си се „счу-

обажда мъжкото ми его.
Питах се защо ли го правят, та аз съм различен,
нямам общо. С днешна дата, когато ме сравнят с големия и наистина незабравим Луи Дьо
Фюнес, не усещам пренебрежение. Когато ме
сравняват знам, че допринасяше същата емоция
и усмивка, каквито допринася и дьо Фюнес. В момента, освен че се
изявявам в стендъп комеди шоу, като
моноспекта къл, играя и в
представлението „Кризисен
център” със
Силвия Петкова и Ивайло Захариев. Прекрасни колеги, с които се забавляваме, докато работим, а
забавляваме и публика-
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Ивет Лалова е атлетка Изключителен успех
на Балканите за армейци каратисти

Най-добрата българска атлетка Ивет Лалова-Колио получи поредно признание за силните си изяви през 2019
година. Тя беше избрана за "Атлетка на Балканите" на деветата гала на Асоциацията на
балканските атлетически федерации (АБАФ)
във Вършаничка Баня
(Сърбия).
Лалова, която стана
седма на
200 метра
от шампионата на
планетата
и двукратна балканска шампионка в Правец, получи
отличието
си от Свободан Бранкович, вицепрезидент
на АБАФ и генерален
секретар на Сръбската атлетическа федерация. За Ивет това е
втори приз за номер 1
на Балканите след 2011
година.
При мъжете първи е

Амел Тука (Босна и Херцеговина), сребърен медалист на 800 м от световното в Доха. За него
това е втори приз за номер 1 на Балканите след
2015 година. Той беше
награден от Добромир
Карамаринов, президент на АБАФ и БФЛА,
първи вицепрезидент

на ЕА и член на Съвета
на световната атлетика.
Отличията "Изгряващи звезди" на Балканите получиха българският талант Валентин
Андреев (чук) и украинката Ярослава Махучих (скок височина).
През 2019 година Ан-

дреев спечели злато от
Европейския младежки
олимпийски фест в Баку. 17-годишният българин спечели две балкански титли на чук при
юношите под 18 години
(5 кг уред) и под 20 години (6 кг уред).
Андреев оглави и световната ранглиста при
юношите под 18
години и коригира пет пъти националния рекорд при юношите под 20 години. Българинът получи наградата си от
Фатих Чинтимар,
вицепрезидент
на АБАФ и президент на Турската атлетическа федерация.
18-годишната
Махучих спечели среброто в скока на височина на световното
първенство в Доха, като направи 2 поправки
на световния рекорд за
девойки - 202, 204 сантиметра. Тя е и европейска
шампионка за девойки
в Бурос.

В Спортния комплекс на Горна Малина на 30.11.2019 г. се проведе Отворено балканско първенство по карате киокушин. Участваха 318 състезатели от България, Гърция, Кипър,
Турция, Сърбия, Румъния, Русия, Украйна, Иран, Израел. В оспорваните единоборства клуб „Армеец – София” с треньор сенсей Христо Христов завоюва 11 златни, 5 сребърни
и 6 бронзови медала.
За пореден път се представи отлично в своята категория Йоанна Дафинкичева. Тя се изкачи на най-висо-

Тайбе Юсеин –
борец на годината

Европейската шампионка в категория до
62 килограма при жените и носителка на
сребърно световно

отличие Тайбе Юсеин
бе избрана за "Борец
на годината" в традиционната класация на

федерацията. Призовата тройка допълниха носителят на бронзово отличие от планетарния шампионат в категория до
72 килограма в класическия стил
Айк Мнацаканян и европейската
шампионка
в категория
до 59 килограма Биляна Дудова.
“Щастлива съм, че
за поредна
година ме
избират за
“Борец на
годината”.
С едно малко изключение успях да постигна
целите си за 2019 г. Не
успях да спечеля само
златния медал на Све-

товното, Европейското
беше завършено по отличен начин. Важното
е, че спечелих квота за
Олимпиадата в Токио,
което беше цел №1.
Пътят през 2020 г.
ще бъде труден, но поне знам какво да очаквам, тъй като вече съм
го вървяла. Надявам се
този път да не се препъна на финалната права. За момента съм спокойна, надявам се така
да е и занапред”, каза
Юсеин след церемонията.
За "Треньор на годината" бе избран наставникът на националния
отбор за жени Петър
Касабов.
Церемонията по награждаването на найдобрите в борбата за
изминаващата 2019 година се състоя в спортния комплекс в Дианабад в столицата.

Класиране в десетката

1. Тайбе Юсеин, „Левски“
2. Айк Мнацаканян, „Миньор“, Пк
3. Биляна Дудова, „Юнак Локомотив“, Русе
4. Миглена Селишка, „Левски“
5. Кирил Милов, „Ботев 93“, Враца
6. Евелина Николова, „Ангел Гочев“, Бургас
7. Сезен Белберова, „Юнак Локо-

мотив“, Русе
8. Едмонд Назарян, „Бургас“
9. Мими Христова, „Левски“
10. София Георгиева, „Левски“
За клуб с най-голям принос отново бе обявен „Левски“, а в комплексното класиране № 1 е „Васил и Георги Илиеви“ (Кн), следван от „Ботев 93“, Враца и „Димитровград“.

кото стъпало на шампионската стълбичка и добави в своята колекция
още един златен медал и купа.
От името на редакционния екип на
в. ”Пенсионери” честитим победата
на изключително упоритата и последователна спортистка – внучка на нашите колеги Петьо и Наталия Дафинкичеви. Пожелаваме й бъдещи успехи по всички направления. Изказваме благодарност на нейния сенсей
Христо Христов, който формира дисциплина, волеви и морални качества
у своите възпитаници.

Лига Европа – Група „Н” - 5 кръг

Лудогорец спечели
точка в Москва
Българският евробоец Лудогорец постигна
престижно равенство
при визитата си на руския гранд ЦСКА (Москва). Селекцията на Станислав Генчев завърши
наравно 1:1 с "армейците". След като се отбраняваха отлично през
първата част, разградчани стигнаха до попадението малко след
паузата, когато Кешеру завърши скоростна комбинация между
Терзиев и Вандерсон.
Силите на нашия представител обаче не издържаха и той допусна

„А”
група,
XVII кръг
Резултати
от кръга

Етър –Славия 0:2
Царско село - Ботев (Пд)
0:3
Черно Море - Ботев
(Враца) 4:1
Берое - Левски 1:1
Витоша – Дунав 1:1
Локомотив Пд – Арда 0:0
ЦСКА - Лудогорец 0:0

изравняването четвърт
час преди края, когато
точен беше Чалов. Малко след това ново негово попадение правилно
беше отменено поради
засада. С точката Лудогорец запази второто си
място в група „Н.“ Българите все още имат точка
аванс пред третия Ференцварош, който направи драматично 2:2 с
Еспаньол. Така спорът
между "орли" и унгарци
ще бъде решен на 12 декември в Разград.
Еспаньол се добра до
равенство в Будапеща.
Ференцварош и Еспаньол завършиха при равенство 2:2.
В 22-ата мин Сигер от-

кри резултата в Будапеща. В 30-ата минута Пипа
направи впечатляващ
рейд и върна назад за
Мелендо, който изравни за испанския тим. В
77-ата съдията свири
дузпа за Ференцварош,
но Диего Лопес парира
удара на Исаел. В 90-ата
минута унгарците получиха нова дузпа и този
път не сбъркаха. В шестата минута на продължението обаче "папагалчетата" изравниха
след попадение на Сержи Дардер.
Лидер в групата е Еспаньол с 11 точки, следван от Лудогорец, който има 7. Унгарският тим
има 6.
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Учени обявиха климатично бедствено положение
Над 11 000 учени от
153 държави по света
застанаха зад обща позиция, чрез която обявяват климатично бедствено положение. Те
предупреждават, че не
остава много време за
действие. Предупреждението е публикувано в
журнала BioScience, като обобщава резултатите на проучвания за
климата от последните
40 години.
"Обединихме се, за да
обявим климатично бедствено положение, защото промените в климата са по-сериозни и се
ускоряват по-бързо, отколкото учените очакваха. Много от нас смятат,
че не остава много време за действие", комен-

тира Бил Рипъл, един от
авторите на обобщаващото проучване. Неговият колега и съавтор
Томас Нюсъм казва, че
сред подписалите предупреждението има
учени от всички сфери

Най-високата точка
на Земята не е Еверест

Вярно е, че Еверест
е най-известният връх
в света със своите 8848
метра над морското
равнище, но технически не е най-високият.
Имайки предвид, че Земята не е съвсем кръгла, върховете, които се
намират на Екватора, са
по-близо до звездите.

Това означава, че
планината Чимборасо в Еквадор, със своите 6268 метра над морското ниво, е най-издадената точка на планетата, защото се намира
над елипсата и на практика е по-далече от земния център с цели 2400
метра от Еверест.

Загадки

Колекцията
на Джулсруд
Това е внушителна колекция от 37 хиляди керамични фигурки, открити и събирани
години наред в Мексико от любителя археолог Валдемар Джулсруд. Той се натъква на
първите екземпляри още през 1944 година.
Освен че била огромна, колекцията сама по

себе си предизвикала интереса на учените те установили, че нито една от фигурките не
се повтаря и дори не напомня на останалите. И не само това - колекцията съдържа над
2500 фигури на динозаври. Част от видовете са познати на науката, други не. Все още
не е ясно кой е измайсторил тези фигурки и
откъде е имал познанията за животните, които са обитавали нашата планета преди милиони години.

на науката, включително астрофизици, невролози и др. Той допълва,
че колкото по-бързо се
реагира, толкова по-добри ще са резултатите.
Учените предлагат и
шест мерки, които мо-

же да помогнат за успокояването на процесите:
 Да се популяризират и приложат масово
практики за енергийна
ефективност, както и да
се премине към повече
енергия от възобновяеми източници.
 Да се намалят емисиите от метан, хидрофлуоровъглерод и други газове, които замърсяват климата.
 Да се ускори работата по възстановяване на екосистеми
като коралови рифове, гори и зелени площи и намаляване загубата на животински и
растителни видове.
 Да се намали консумацията на животин-

ски продукти и да се
яде предимно растителна храна.
 Да се премине от
фокусиране върху растежа на БВП към устойчиви екосистеми и подобряване на качеството на живота.
 Да се стабилизира и след това да се намали световното население.
Някои от тези мерки звучат крайно и са
практически неприложими. Самите учени също не дават идеи как
може да се реализира
всичко, което предлагат. Засега резултатите са незначителни, за
да може да има осезаем ефект върху климата на планетата.

Все повече растения
в Червената книга
Почти 600 вида растения са изчезнали от дивата природа през последните 250 години, показва ново
обширно проучване, цитирано от
Би Би Си. Броят се базира на действителните изчезвания, а не
на оценки, и е два пъти
по-голям от този на
всички изчезнали
птици, бозайници и земноводни, взети заедно.
Учените
подчертават, че изчезването на растенията
се случва
до 500 пъти по-бързо
от това, което би се очаквало да се случи по естествен
начин. Доклад на
ООН изчисли, че един
милион животински и растителни вида са застрашени от измиране. Изследователите твърдят,
че техният анализ на всички документирани изчезвания на растения
в света показва какви уроци могат
да бъдат научени, за да се спре този
процес. Повечето хора могат да назоват бозайник или птица, които са
изчезнали през последните векове,
но малцина биха могли да назоват
изчезнало растение, коментира д-р
Алис Хъмфрис от Стокхолмския университет. "Това проучване е първият път, когато имаме преглед на това какви растения вече са изчезнали,
откъде са изчезнали и колко бързо
се случва това", добавя тя. Загубените растения включват сандаловото
дърво в Чили, което е било експлоатирано за етерични масла, Thismia
americana, което прекарва голяма
част от живота си под земята, а също и розовото маслиново дърво на
о. Света Елена. Най-големите загуби
са на островите и в тропиците, които са дом на много ценни дървета
за дървесина и са особено богати на
растително разнообразие. Учени от

Кралската ботаническа градина в Кю
и Стокхолмския университет са установили, че 571 растителни вида са
изчезнали през последните два и половина века, което е над два пъти повече от броя на птиците, бозайниците и земноводните, регистрирани
като изчезнали
(взети заедно
общо 217 вида). Изследователите
смятат, че
тези числа
подценяват истинските равнища на
продължаващото
изчезване
на растенията. Това може
да доведе до цяла каскада от изчезвания на други
организми, които зависят от тях, например насекоми, които използват растения за
храна и за снасяне на яйцата си. Това
е лоша новина, изтъква д-р Еймеар
Ник Лугада, който е съизследовател
и консерваторвационист в Кралската ботаническа градина. "Милиони
други видове зависят от растенията
за своето оцеляване, включително
хората, така че знаейки кои растения
губим и откъде, ще ни даде обратна
връзка за програми за консервация,
насочени също така и към други организми", обяснява той.
Д-р Роб Салгеро-Гомес от Оксфордския университет, който не е
бил част от проучването, казва, че е
важно разбирането за това как, къде
и защо загубата на растения е от първостепенно значение не само за еколозите, но и за хората. "Ние зависим
от растенията пряко за храна, сянка
и строителни материали, и косвено
за "екосистемни услуги", като ограничаване на изхвърляния в атмосферата CO2, създаване на кислород
и дори подобряване на човешкото
психическо здраве чрез удоволствие от зеленината", коментира той.
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Знаете ли,
че...

 Πрез 1647 г. английският парламент
забранява Kоледа.
 Hай-често срещаното презиме в света е Ли – с около 87
милиона души притежатели.
 Думата “такси”
се изписва по един и
същ начин на английски, немски, френски,
шведски и португалски.
 Исландия е найстарата функционираща демокрация.
 Западноафриканското племе матами
играят малко по-различен футбол – разликата със стандартния
е, че се използва…
човешки череп вместо топка.
 Mестните американски индианци наричали децата си на
първото нещо, което
видят, след като излязат от колибите си
веднага след раждането. Оттам и всички
онези странни имена,
за които сме чували –
като Седящия бик, Tечаща вода и др.
 B Tайланд, меденият месец продължава три месеца и
разноските се покриват изцяло от булката.
 B Tибет, да се изплезите на гостите си,
се смята за признак на
учтивост.
 B Западен Kитай,
Tибет и Mонголия
слагат сол в чая си.
 Kапацитетът на
човешкия мозък за
съxраняване на информация е… 500
пъти, колкото пълен
комплект на Енциклопедия “Британика”.
 B щата Северна
Kаролина е незаконно да се орат ниви
със слон.
 Дуелирането в
Πарагвай е напълно
законно, при условие
че и двамата участници са регистрирани
донори на кръв.

Страницата подготви
Иван ВАСЕВ
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тв програми

00.15 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (п)
01.15 Документален филм
02.00 “Студио Икономика” с
водеш Нора Стоичкова
(п)
03.00 “За историята - свободно” (п)
04.00 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
05.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ (п)
06.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
Неделя, 8 декември
07.00 “Стоян Зографът” - документален филм
07.30 “Холивудстки знаменитости”
07.55 “Миа и аз” - детски сериал
08.30 “Библейските загадки” документален филм
09.15 ТВ пазар
09.30 “Професия Турист”: Сардиния /ІV 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
13.10 “Романови” - документален филм, І част
14.00 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.00 Киносалон БСТВ: “Човешки капитал” (2013 г.),
Италия/Франция
17.45 “Преселение” - документален филм
18.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков

19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Да
дойдеш на света” (2004
г.), Италия
22.05 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
23.05 Новини (п)
23.35 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
00.35 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
01.35 “За историята - свободно” (п)
02.30 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова (п)
04.15 “ Цветен следобед” (п)
05.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
06.00 “Лява политика” с Александър Симов (п)
Понеделник, 9 декември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Сянката на Елена”- сериал, 2 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Сянката на Елена”- сериал, 3 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Да
дойдеш на света” (2004
г.), Италия
18.30 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
19.30 Новини - централна емисия
20.00 „Не се страхувай” с Васил

Василев
21.00 Киносалон БСТВ: „17 мига
от пролетта” (1973 г.)
22.10 „Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
23.10 Новини (п)
23.40 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.40 „Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
02.40 „Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
04.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.00 „Не се страхувай” с Васил
Василев (п)
Вторник, 10 декември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Сянката на Елена”- сериал, 3 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Не се страхувай” с Васил
Василев (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Сянката на Елена”- сериал, 4 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: „17 мига
от пролетта” (1973 г.) , 6
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.)
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 „Не се страхувай” с Васил
Василев (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, 11 декември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Сянката на Елена”- сериал, 4 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Лява политика” с Александър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Сянката на Елена”- сериал, 5 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: „17 мига
от пролетта” (1973 г.) , 7
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.)
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, 12 декември
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Сянката на Елена”- сериал, 5 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, 6 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: „17 мига
от пролетта” (1973 г.) , 8
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.)
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”

Велхел, Нейл Метър,
Майкъл Тайген и др. /п/
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

СРЯДА, 11 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” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Под прикритие” – сериен филм, сезон 1
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
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 12 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” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Под прикритие” – сериен филм, сезон 1
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/

портерско 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, 11 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
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
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
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, 12 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
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

Петък, 6 декември
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “Холивудски знаменитости”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Сянката на Елена” - сериал, 1 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 “Санката на Елена” - сериал, 2 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) ,
4 епизод (п)
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: “17 мига от пролетта” (1973 г.) 5
епизод
21.40 “Дискусионен клуб” с
водещ Велизар Енчев (п)
22.40 Новини (п)
23.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
(п)
02.10 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
03.10 “За историята - свободно” (п)
04.30 “Следобед с БСТВ” с водещ Елена Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар

Събота, 7 декември
07.00 “Художникът умира сам”
- 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 “Шпионски войни” - 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 /ІV част/
15.00 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.10 “Един художник в Париж” - документален
филм
16.55 Киносалон БСТВ: “17 мига от пролетта” (1973 г.) ,
5
епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменитости”
18.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: “Човешки капитал” (2013 г.),
Италия/Франция
21.45 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
22.45 Новини (п)
23.15 “Културен фронт” с Юлия
Владимирова (п)

04.15 „Тиха нощ, луда нощ” – с
уч. на Даян Кийтън, Алън
Аркин, Джон Гудман, Ед
Хелмс, Мариса Томей и
др. /п/

ПЕТЪК, 6 декември
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, 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, финал
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”

СЪБОТА, 7 декември
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 „Падингтън” – с уч. на
Никол Кидман, Хю Боневил, Сали Хокинс, Питър
Капалди, Джим Броудбент, Джули Уолтърс и
др.
14.45 „Тиха нощ, луда нощ” – с
уч. на Даян Кийтън, Алън
Аркин, Джон Гудман, Ед
Хелмс, Мариса Томей 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, финал
22.00 „Ударът „Пелам 123“:
Отвличане в метрото” – с
уч. на Дензъл Уошингтън, Джон Траволта, Луис
Гусман, Рамон Родригес,
Джеймс Гандолфини,
Джон Туртуро и др.
00.10 „Това е краят” – с уч.
на Джеймс Франко,
Джона Хил, Сет Роугън,
Джей Баручел, Дани
Макбрайд, Ема Уотсън и
др.

НЕДЕЛЯ, 8 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 „Зимата на любовта”
– с уч. на Леа Рени, Лиса
Велхел, Нейл Метър,
Майкъл Тайген и др.
14.15 „Духът на Коледа” (премиера) – с уч. на Катрин
Бел, Ерик Клоуз, Кен
Тремблет, Малкълм Стюарт, Емили Холмс и др.
16.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
16.55 Неделята на NOVA – публицистично токшоу
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Хубава жена”– с уч. на
Ричърд Гиър, Джулия
Робъртс, Джейсън
Алекзандър, Ейми Ясбек,
Хектор Елизондо и др.
22.30 „Опасно синьо” – с уч. на
Пол Уокър, Джесика Алба, Скот Каан, Ашли Скот,
Джош Бролин и др.
00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.10 „Зимата на любовта”
– с уч. на Леа Рени, Лиса

ПОНЕДЕЛНИК, 9 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” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Под прикритие” – сериен филм, сезон 1
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
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм

ВТОРНИК, 10 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” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Под прикритие” – сериен филм, сезон 1
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
02.30 „Слънце и луна” – сериен
филм
05.20 „Добрата съпруга” – сериен филм, сезон 5 /п/

СЪБОТА, 7 декември
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Интервю с Наделина
Анева”
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
– здравно предаване
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” – избрано
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 с Любо Огнянов”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Интервю с Наделина
Анева”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парламентът на фокус”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ

23:15 „Офанзива с Любо Огнянов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 8 декември
07:00 „Парламентът на фокус” /п/
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/
01:30 07:00 Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 9 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 „Имате думата” с Александър Владимиров -/п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” /п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наделина Анева
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити

21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения
ВТОРНИК, 10 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 „Имате думата” с Александър Владимиров
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” – ре-

Канал 3
ПЕТЪК, 6 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

25

2

26
петък, 6 декември
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот на
живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 6 декември
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, 7 декември
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Честно казано - с Люба
Кулезич

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

00:40

Петък, 6 декември
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+)
Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Инна Чурикова,
Михаил Боярский, Ольга Серябкина в комедии «Самый
лучший день» (16+)
Александр Балуев, Анна Нахапетова в фильме Веры Глаголевой «Одна война» (16+)
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Най-гледаните

Български

тв програми

повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 7 декември
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- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 8 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, 9 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”

вторник, 10 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“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ „СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ „СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 „Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

12:00 Ключът към успеха
12:30 Светът и всичко в него избано
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 - 13 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
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
фим - 13еп.

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, 8 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 - 14еп.
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

02:10 Евгений Стеблов, Леонид
Куравлёв, Инна Макарова в
фильме «Урок литературы»
(12+)
03:25 «Про любовь» (16+)
04:10 «Наедине со всеми» (16+)
05:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
08:00
08:40
09:00
09:15
10:10
11:00
11:20

14:05
16:25
18:00
20:00
20:20

Събота, 7 декември
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Открытие Китая»
с Евгением Колесовым (12+)
«Наедине со всеми». Алиса
Фрейндлих (16+)
Новости (с субтитрами)
Алиса Фрейндлих, Андрей
Мягков, Лариса Гузеева в
фильме «Жестокий романс»
(12+)
«Алла Пугачёва. И это всё о
ней... » (16+)
«Иван Царевич и Cерый
Волк». Анимационный фильм
(0+)
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)

Понеделник, 9 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

21:30 Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите в
фильме «Экипаж» (16+)
23:40 Премьера. Виктор Хориняк,
Андрей Бурковский, Ирина
Мартыненко, Янина Студилина, Наталья Жернакова в
комедии «Трезвый водитель»
(16+)
01:25 Нина Дорошина, Ирина Губанова, Александр Демьяненко,
Олег Даль в фильме «Первый
троллейбус» (0+)
02:50 Константин Лавроненко,
Мария Миронова, Виктор
Степанян в фильме «Землетрясение» (16+)
04:35 Алиса Фрейндлих в фильме
«Старомодная комедия» (12+)
05:00 Новости
05:10 «Старомодная комедия» (12+)
Неделя, 8 декември
06:20 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
06:55 «Часовой» (12+)
07:25 «Здоровье» (16+)
08:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09:00 Новости (с субтитрами)
09:15 Жанна Бадоева в проекте-

10:10
11:00
11:15
12:40
13:55

16:25
18:25
20:00
21:00
22:45
23:45

01:25

Вторник, 10 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

путешествии «Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?» (6+)
Новости (с субтитрами)
«Видели видео?» (6+)
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». Анимационный
фильм (0+)
Ольга Мелихова, Игорь
Костолевский, Людмила Гурченко в фильме «Отпуск за
свой счёт» (12+)
«Романовы» (12+)
Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
«Время»
Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» (16+)
К 75-летию Михаила Пиотровского. Премьера. «Хранитель» (12+)
Премьера. Алиса Фрейндлих,
Марина Неёлова, Евгений
Миронов, Сергей Пускепалис
в фильме «Карп отмороженный» (16+)
Антонио Бандерас, Милош
Бикович, Евгений Стычкин,
Юрий Чурсин в фильме «За
гранью реальности» (16+)

сряда, 11 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“
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“
03.30 Алтернативи
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 12 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, 11 декември

Четвъртък, 12 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
00:25
01:55
03:55

05:00
08:20
08:40
09:20
10:00
10:20
10:40
11:10
11:50

4.XII. - 10.XII.2019 г.

Петък, 6 декември
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека
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
2 ВЕРНИК 2
Огарева, 6. Х/ф
Четвертая группа. Х/ф
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Събота, 7 декември
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пешком… Москва
Пятеро на одного
Смеяться разрешается

13:40
17:05
19:00
20:00
23:25
00:20
01:45
05:00

05:30
07:30
08:15
08:40
09:20
10:00
10:20
10:50
11:35
14:05
15:40
17:20
19:00
21:00
21:40
23:30
00:20
02:00

Привет от аиста. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Волшебное слово. Х/ф
Романтика романса
Мой папа - идеалист. Х/ф
Мать и Мачеха. Х/ф
Пешком… Москва - шоссе Энтузиастов
Неделя, 8 декември
Четвертая группа. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Аншлаг и Компания
Домоправитель. Х/ф
Опасный возраст. Х/ф
Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
„Синяя Птица”
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Действующие лица с Наилей Аскерзаде
Проверка на любовь. Х/ф
Случайный попутчик. Х/ф

4.XII. - 10.XII.2019 г.

Забавни
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Кръстословици за съставяне - близнаци

Судоку

Съставете кръстословиците, като използвате дадените по-долу думи:

3-буквени: Ава, Алт, Ана, Ано, Ара, Аса, Ати, Ива, Ира, Исе, Нар, Нол, Олт, Орт, Рут, Ура. 4-буквени:
Абат, Арат, Димо, Лави, Лира, Лита,Насо, Рока, Сома, Тара, Тире, Трир. 5-буквени: Алиса, Анани, Анива, Дукат, Еноти, Иноки, Раван, Усури. 6-буквени: Аракан, Гранит, Медина, Парана, Помада, Ракома,
Танака, Тенеси. 7-буквени: Араваки, Ателана, Динамит, Елерони, Карокан, Макаров, Матусал, Окарина, Окинава, Паралел, Рубикон, Титанит.

К Р Ъ С Т О С Л О В И Ц А

ВОДОРАВНО: 1.Възпаление на бъбречните легенчета. 6.Династия владетели в Северна Индия от XVI век. 8.Външната
стена на кораб. 11.Местност с природни лечебни средства.
12.Кумир. 13.Огромен филистимлянски воин от Стария завет.
15.Единично действие, постъпка. 17.Опера на Верди. 19.Град
в Япония. 20.Летописи. 21.Период от време. 22.Дълъг насип за
предпазване от наводнения на територии около водни басейни. 24.Село в Казанлъшко. 25.Алкохолна напитка. 26.Американски папагал. 28.Река в Полша. 29.Пиеса на Дюма-баща. 31.Общото название на едновалентните ароматични въглеводороди. 33.Дървен плуг. 35.Театрално представление, в което образите се изграждат само с жестове и мимики. 38.Химичен елемент. 41.Езеро в САЩ. 42.Роман на Емил Зола. 44.Немски писател /1900-1979/,“Голи сред вълци”. 45.Къса горна дреха. 47.Помощни теореми. 50.Скандинавска монетна единица. 51.Река в
Русия. 53.Минерал, литиева слюда. 55.Планинска верига в Южна Америка. 56.Юдейски цар /37 до 4 г. пр.н.е./. 58.Пособия за
зимен спорт. 59.Шахматен термин. 61.Парична единица в Литва. 64.Състезание с автомобили. 66.Френски физик и изобретател /1647-1712/. 67.Стара японска столица. 69.Груби селски
дрехи. 70.Историческа област в Източна Европа. 72.Изкуствено
влакно. 73.Река в Русия, Сибир. 75.Морски бозайник. 76.Луксозен файтон. 78.Кожна болест. 79.Приют в близост до джамия.
80.Въстанието в Константинопол през 532 година. 81.Римски
император /39-81 г./. 82.Пределна норма за разход /мн.ч./.
ОТВЕСНО: 1.Будистки храм в Азия. 2.Византийски сборник
със закони от 726 г. 3.Княз на Монако /1662-1701/. 4.Държава в Азия. 5.Унгарски поет /1886-1928/. 6.Минерал, калаена
руда. 7.Странична преграда на волска каруца. 8.Голяма тропическа змия. 9.Минерал, полускъпоценен камък. 10.Съзвездие в Северното полукълбо. 14.Град в Грузия. 16.Голяма скала.18.Част от денонощието. 20.Маслоподобна отровна течност
получавана при редуциране на нитробензола. 23.Монголски
скотовъдец. 25.Струнен музикален инструмент. 27.Брат на цар
Самуил. 29.Героиня на Мопасан от „Бел Ами”. 30.Река в Южна
Америка. 32.Мохамедански духовник. 34.Пълноправен гражданин на древен Рим. 35.Южноамериканска парична единица.
36.Гръцка богиня на победата. 37.Държава в Африка. 39.Марка
немски автомобили. 40.Вид подправка. 43.Древногръцки поет. 46.Град в Япония, о-в Хонсю. 48.Художествено определение
на предмет. 49.Кумир. 52.Древна арменска столица. 53.Солени езера в близост до морета. 54.Скандинавски бог. 57.Област
в Мианмар. 58.Село в Шуменско. 60.Минерал, изкуствена тор.
62.Хартия или плат за облепване на стени. 63.Тропични плодове. 65.Шведското име на град Турку във Финландия. 66.Голям
вързоп, денк. 68.Война, сражение. 71.Град в Италия. 74.Африканско пигмейско племе. 76.Размекната почва. 77.Един от митичните основатели на Рим.
РЕЧНИК: Або, Ере, Ина, Кин, Кло, Лит, Они, Оно, Сур, Тот,
Кова, Мале, Ника, Апиц, Арил, Один, Онега, Огаки, Папен,
Аракан, Еклога, Квирит.
Васил георгиев

Отговори от бр. 48
от стр. 27

от стр. 38

2

28
малки обяви
0899/845628 - продавам струг, банциг, колела с диаметър 1 м - 2 бр.
0889/378252 продава листа от алое, 50 см,
и 45 см апарат за точкова заварка - 140 лв., бюро за офиси или ученици - 60 лв.
0879/864105 - продавам товарен автомобил
Газ-53, на дизел „Перкинс“, мотоциклет 4ж
планета - 350 лв.
0879/244455 - продавам трите тома на Петър
Димков и „Книга за войника гражданин“, изд.
през 1926 г.
0897/270599 - на 69 г.
съм, търся мъж пенсионер от 65 до 75 г., без дом,
да живее при мен на село. С ампутиран крак съм
и имам нужда от помощ
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, тасо-

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

ве и др.
0898/380387,
02/8242129 - продава
китеник, спортен велосипед, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска
везна, часовник с кукувица, старинни - часовник,
телефон, фотоапарат
02/9878503,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен асистент с уточняване начина на заплащане
0894/608910 - продавам девет тракийски носии
0876/603884 - продавам ледоходки срещу
подхлъзване - 20 лв. с
доставката
0988/351784 - купувам стари календари с
картини живопис и репродукции
0887/916699 - продавам дамски кожух - нов,
от агнешка кожа. Цена
100 лв.
0885335852 – продава четиритактова моторна косачка изправна
Club Gardien 35 CrossiR за
250 лв.
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
0888/808583 - купувам стари немски велосипеди „Мифа“, „Диамант“ и др.
0897/615261 - продава плетени дамски и
мъжки чорапи и терлици
0899/707947 - купува
музикални инструменти,
стари синтезатори, бъл-

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 25.11.2018 г.
се навършиха
2 години
откакто ни
напусна завинаги
нашата скъпа
дъщеря,
сестра, съпруга,
майка и баба

МАРИЯНА
АНДОНОВА
ВЕЛЕВА

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

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

гарски електрически китари, ехолани, лапови
усилватели и др.
0889/378252 - продава лечебна кализия - лекува диабет, катаракта и
онкологични заболявания, миниказан за ракия
- 160 лв., български левове от 1974 г., листа от
алое вера за болести - килограм 18 лв., апарат за
точкова заварка - 140 лв.,
бюро за офиси и ученици - 160 лв.
02/9878503,
0896/631143 - търся жена асистент за гледане на
възрастен човек
0884/594427 - Венева,
търся подарък стара работеща прахосмукачка
0889/464586 - купувам запазена отоплителна печка тип „пернишка“
0894/646586 - купувам неограничено количество руска и съветска
художествена литература от времето на революцията, Отечествената
война и до наши дни в
български превод. Моля, изпращайте опис
на книгите и цената на
адрес: 4349 с. Дъбене,
обл. Пловдивска, Митьо
Цанев Митев; продавам
нова, неползвана немска
пишеща машина - ЛАТИНИЦА
0888/912043 - продавам ръчно плетени от
домашна вълна дамски и
мъжки чорапи - качество
и количество, отстъпки
0878/582191 - продава килим 250/350 - 180
лв., на изплащане; антикварна шевна машина неработеща - 150 лв.
0884/623471 - Ловеч, продавам центрофуга за 3(6) рамки. Акумулираща печка „Изгрев“ - нова, офицерска
шуба с подвижна кожена подплата

имоти

0893/852626 - къща
на два етажа в с. Винарово, Видинско, има ток,
вода и стопански сгради
- 700 кв. м, 8000 лв.
0897/828531 - продава къща в центъра на с.
Пешаково - 12 км от Видин, с 3 стаи, баня, тоалетна, парно, две масивни стопански постройки
0876/400768 - 803 кв.
м идеална част от двор 6-а категория земя, равно място. По данъчна
оценка 1760,50 лв., с. Девенци, общ. Червен бряг,
обл. Плевенска
0878/438599 - продава вила на 50 км от София. Има ток, вода, двор
850 кв. м, плодни дървета, басейн
0988/339386 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с.
Пъдарско, Пловдивско –
6000 лв.
0897/050151 - продава къща в с. Огнен, 110
кв. м, двор 1 дка, кладенец, допълнителни постройки, с ток
0898/225564 - приема младо семейство,
пенсионерка, пенсионер до 65 г. - за поддръжка на идеален селски имот в Пловдивско
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над 400
шестгодишни канадски
тополи в нея, на пет км
източно от Пазарджик
0876/212235 – продавам къща с 4 стаи, баня,
тоалетна във вилната зона на с. Побит камък, Разградско, с чист въздух и
тишина
0895/126075 – купува къща на изплащане в
областите Ловеч, Габрово и Търново
0889/613432 – дава
под наем апартамент –
200 лв., в Ст. Загора
08133/2567 – продава къща гредоред, 4 стаи,
баня с тоалетна, двор, гараж – в с. Ряхово, Русенско
0893/852626 – продава къща на два етажа –
8000 лв., има ток, вода,
баня, 900 кв. м стопански сгради
0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор
1 дка и кухня, гараж, 120
асми около къщата. Тя е
с 6 стаи, 4 мазета плюс
навес – помещение ½ от
двора с овощна градина.
Наблизо има хранителен
магазин
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0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар
двор, сгради за животни, с. Ставерци. Цена по
договаряне
0894/297967 – продава вила 3 ет. – Момин
проход, на 60 км от София. Цена 50-60 хил. евро, напълно обзаведена
0882/488551 – продава подземен гараж в центъра на Пловдив
0988/772744 – купува къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гледане на възрастни хора
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира на село в Пловдивска
или Смолянска област, с
добри условия
0897/299174 - продава къща в гр. Земен, 90
кв., двор 1 дка, допълнителни постройки
0885/663425 - търси да купи една стая със
собствен санитарен възел на партерен етаж в
Бургас
0897/042029 – предлага къща на село на
семейство пенсионери
или пенсионерки, безплатно и безсрочно. Условия – много добри.
Който няма дом, да заповяда!
02/690408 – след 18
ч. – давам стая под наем
в жк „Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла.
Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям двор, бунар и други
екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня
с баня, двор 1300 кв. м,
кладенец, ток, вода платени – обл. Пловдив, до
гр. Съединение
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км отклонение на магистралния път
за Кърджали, преди Горски извор
0889/340896 - продава апартамент 45 кв.
м с тераса 40 кв. м, обзаведен, на 1 ет. във Варна, кв. Галата - 50 000
евро
052/831253 - продава
място 60 кв. м, къща - Жилино, общ. Нови пазар,
чист въздух, вода, гора,
тишина

02/9273537 - дава
стая под наем на работеща жена
0887/503465 - продавам 20 дка земеделска земя в село, близо
до Казанлък
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 - продавам 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
Не се приемат изпратени на талоните за
- 5000 лв., с. Нова Върбо- безплатна обява честитки и възпоминания.
вка, 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
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ЛУНЕН
КАЛЕНДАр

4 ДЕкЕМВри
Ще имате възможност да
реализирате замислените
планове, стига да са добре
обмислени. Успех ще постигнат онези от вас, които правилно са поставили своите
приоритети.
5 ДЕкЕМВри
Трябва да обърнете внимание на здравословното
си състояние, което може
да се влоши поради голямото напрежение, което ще
ви съпътства. Отношенията
с близките и роднините ще
бъдат стабилни благодарение на умението ви да лавирате.
6 ДЕкЕМВри
Развитието на събитията ще зависи повече от вашата воля, отколкото от натиска на външни обстоятелства. Именно през този период е особено важно да си
планирате нещата – трябва
да действате организирано
и благоразумно.
7 ДЕкЕМВри
Вие имате таланта да
убеждавате, заради това нещата ще тръгнат във вярната посока – така предвещават звездите. Обърнете обаче внимание на здравето си,
което сте занемарили поради огромната си заетост.
8 ДЕкЕМВри
Макар че авторитетът
сред вашите близки не е на
нужната висота, то в близък
план ще успеете да уравновесите положението.
9 ДЕкЕМВри
Благоприятен период за
семейните и любовните отношения, време за пълна
взаимопомощ и разбирателство с вашите близки. Няма
да имате сериозни разногласия с тях, а децата ви ще се
обръщат към вас за така нужните им съвети.
10 ДЕкЕМВри
Вашето състояние в голяма степен ще се определя
от хода на събитията. Внимавайте дребните камъчета да
не обърнат колата. Това се
отнася както за работата ви,
така и за здравето.

Обяви
ЧЕСТИТ НИКУЛДЕН!

ЧЕсТиТ иМЕн ДЕн
на близката на целия народ
и млад треньор
на нови изпълнителски таланти
народната певица

НИкоЛИНА ЧАкЪРДЪкоВА

Да продължава втория половин век да пее и да радва целия
български народ! Нека
именият ден да й носи здраве, много
години, да го празнува и следващият
половин век да е много лек!
Същото се отнася и за всички именици от област София и област Добрич.
От Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

На 8 декември

ГЕоРГИ БоБЕНкоВ

от гр. Вършец
навършва 94
и започва
95 години
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Пожелаваме ти много
здраве, радости, щастливо дълголетие!
Бъди все така
достоен!
Храбър!
От семейството
и неговите верни приятели

ЗаПОЗнайте се

0876/212235 - спешно
търся жена да живее при
мен в селска къщичка
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 чрез
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 75-76 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 ангажименти към
деца и внуци и да иска да
живее при мен в София.
Аз съм мъж на 55 г., висок 186 см, 100 кг. Работя на две места и живея
на квартира. Може да ми
се обаждат жени от София
и цяла Югозападна България, без Перник
032/249675 - на 90 г.,
сам, търси жена около 65
г., здрава, да не пуши - за
гледане срещу унаследяване на спестявания
0889/204146 - 63
г./175 см/80 кг - търся от-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (4.XII.- 10.XII.2019 г.)
ОВЕн - С настъпването на новата седмица ще забележите,
че в живота ви настават неочаквани промени. Добре е на този
етап да изградите ясна стратегия за
действията си в личен план.
ТЕлЕЦ – В материално отношение се постарайте да
бъдете ефективни, в случай че възникнат затруднения. До
края на седмицата ще ви се наложи
да проявите твърдост при отстояването на позициите си.
БлиЗнаЦи – Интересите ви
от личен и материален характер ще се застъпват. Постарайте се да бъдете ефективни, дори
и да сте застигнати от ангажименти,
които не можете да отложите.
рак - Действайте логично и последователно в
материалните си инициативи. Поголямата част от вас ще постигнат
желаните резултати в материалната сфера, като ще имат и някои затруднения.

лъВ – Време е да се освободите от някои свои стари задължения както от материален, така и от личен характер. Около
средата на периода направете преоценка на слабостите си!
ДЕВа - Действайте с разум,
но и влагайте сърце в предприетите от вас инициативи. Постарайте се да не загърбвате
новите отговорности, които ви възлагат близките, и да оправдаете доверието им.
ВЕЗни - Разгърнете възможностите си. В края на разглежданата седмица заложете на сигурните инициативи. Постарайте се да откриете добрия тон, с който бихте постигнали желания резултат.
скОрПиОн - Внесете яснота
във взаимоотношенията, които до момента ви създават известни притеснения. Не позволявайте на стреса да се отразява неблагоприятно върху съня ви. Правете си
разходки.
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сТрЕлЕЦ - През почивните дни ще разполагате с отлични шансове за предприемането на конкретна промяна в живота.
Постарайте се да бъдете толерантни към приятел, неоправдал доверието ви.
кОЗирОг - Опитайте се да
премахнете някои стари бариери, съществуващи в отношенията ви с приятел, роднина или познат.
Дайте втори шанс, но си имайте едно наум, когато давате пари назаем.
ВОДОлЕЙ - Моментът е подходящ за разрешаване на
проблемите, които не ви дават покой. Не отхвърляйте покани за
забавления. През новата седмица ще
усетите нарастване на приходите си.
риБи - Добре е да планирате свое предстоящо пътуване, благодарение на което ще увеличите доходите си. До средата на седмицата ще разполагате с идеални условия, за да реализирате намерениДЖЕСИКА
ята си.

Съобщения
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„Мъничко късмет
и в любовта”

салонен оркестър „Модерато”
Диригент Орлин Бебенов (Полша)
солисти: катерина Тупарова и александър Мутафчийски
Балетен дует: Татяна Янева и Трайче стойковски
сОФиЯ – 13 декември 2019 г., 19,00 ч.
синдикален Дом на културата на транспортните работници
в България – софия, бул. „княгиня Мария луиза”, 106 (кино
„Освобождение”)
В този концерт ще имаме възможността да ви представим най-доброто от световната и българската оперетна съкровищница, съпричастно с
великолепното вокално изкуство на Катерина Тупарова – сопран, и Александър Мутафчийски – баритон, солисти в Националния музикален театър
„Стефан Македонски”.
Оперетата е жанрът на щастието, радостта и хармонията. Ще чуем на живо любими и незабравими оперетни арии и дуети под виртуозния акомпанимент на Салонния оркестър „МОДЕРАТО” с диригент Орлин Бебенов
(Полша). В програмата – произведения на Йохан Щраус – син, Жак Офенбах,
Емерих Калман, Франц Лехар, Асен Карастоянов, Димитър Вълчев и други.
През последните две години ОРЛИН БЕБЕНОВ дирижира концерти и в
България с участието на тенора КАЛУДИ КАЛУДОВ и на сопраното АНКА
ДИТРИХ-КАЛУДО. За успешното представяне и концертите в Перник, Кюстендил, Монтана и Шумен оценките в печата, радиото и телевизията, на
публика и специалисти бяха повече от положителни – както за диригента, така също и за творческата двойка КАЛУДОВИ - твърдят организаторите на събитието.
говорна 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 до
77/175/90, от Пловдив,
Асеновград, Хисаря, Пазарджик, без пороци, да
е образован и с кола, да
е добър, домошар, материално и финансово оси-

гурен
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

времетО
въпреки че декември започна с типично зимни минусови температури, порции студ и валежи, като дъждът ще преминава в сняг, през
първата половина на месеца високите и ниските температури ще се редуват. През цялата седмица времето ще е студено, с отрицателни сутрешни температури, но падналият
през тези дни сняг няма да се задържи дълго.
максималните температури ще се повишат
през почивните дни.
в сряда живакът на термометъра ще се движи между минималните – 4 градуса и максималните 2, но пък петък амплитудата му ще
е значително по-голяма – от -1 до 10 градуса,
като облачността ще е разкъсана. в понеделник и вторник ни чака слънчево време с минимални температури около нулата и максимални до 13 градуса.

биОПрОгнОЗа
По-сериозни здравословни проблеми през периода могат да имат хора с хроничен или често
повтарящ се синузит. с профилактична цел, а
при настъпили вече оплаквания от хрема, главоболие и чувство за общо неразположение е препоръчително неколкократното дневно втриване
в ноздрите на прополисов мехлем за хрема. съдържащите се в него прополис и етерични масла упражняват мощно противовъзпалително
и противомикробно действие. За стимулиране
на общия имунитет на организма ще спомогне
приемането на хранителни добавки, съдържащи
вит. с, вит. д, цинк, селен и екстракти от ехинацея, саменто, черен бъз, жен-шен и др.
Д-р иван сТОЯнОВ
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автори, които не
са получили сборника „листопад на
спомените – 2019”,
да изпратят пълния си пощенски адрес и телефонен номер за връзка на
0897 898965 и email:
danistoianova@mail.bg.
Данка сТОЯнОВа
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Дилема

Навярно съм сексуално задръстен
или феноменът злокобен в челото
ме блъска,
вчера на наследника ми невръстен
гей обица на ухото му лъсна.
И ми е празно и пусто,
и си правя изводи всякакви.
Днес в унисон в познатото русло
джендъри ни навестяваха някакви.
Вече се чудя и мая,
от европростотии ми писна!
Докога ще я караме така, не зная.
Дилема гърлото ми стисна!
Калин КАЛИНОВ
Пред родилния дом… Един
куп мъже, всеки от които крещи с пълен глас към жена си:
- Марияяя! Излез да те цункааам!
- Таняааа! Покажи ми бебенцетооо!
- Дафинкеее! На кого приличааа?
- Катяааа! Момче ли е или момичеее?

 Когато народът
мълчи, това не говори
добре за управляващите.
 Преди големците
се връщаха на бял кон
от изгнание, а сега – с
черни мерцедеси или с
танкове.
 Пожелание: „Да
си жив и здрав, докато
ти видят сметката!”
 Намери себе си
при една красавица и
се обади в полицията да
прекратят издирването

мам един приятел… Не, няма да му кажа
името… Та този мой
приятел е абсолютно
луд. Въобразил си е,
че искат да го арестуват, искат да го съдят,
искат да му конфискуват имуществото.
Докторите наричат
това мания за преследване. Не знам, не съм
специалист, не ми е ясно има ли степени тази
мания, но ако има - моят приятел сигурно е
на най-горната степен.
Дотолкова се е вманиачил, че почти не излиза от вкъщи. А ако излезе - непременно е с
изкуствена брада. Мине две пресечки, отлепва брадата и си залепва мустаци. След още
две пресечки си слага
руса перука.
Понякога излиза облечен в женски дрехи. Някои го мислят за
джендър и му подсвиркват. А той не е джендър, просто си е луд.
- Търсят ме! - казва. -

Виц

Изведнъж, сред всички щастливи мъже, се появява някакъв здравеняк с ушанка и ватенка, който отправил поглед към родилния дом и
мощно изревава:
- Иванеее! Иване, беее…!
Всички млъкват и го гледат ужасени… Но човекът продължава да

Казано на шега
му в страната и в чужбина.
 Кръчмарите наймного печелят от тези,
които си правят сметките без кръчмар.
 Цените у нас скачат дълъг и овчарски
скок.
 Хвърчеше толкова високо, че се приземи
направо в гроба.
 В много безизходни положения се влиза през парадния вход.
Турхан РАСИЕВ

Епиграми
ШОФьОРСКА ИСТОРИЯ
Позната история –
блъснали се „С“ и „В“
категория…
УЧРЕЖДЕНСКА
На стълбата служебна освен
стъпалата
опората е важна и на перилата…
БЕЛИ НОЩИ
Тия северни народи с нощите си
бели,
най-добре са постигнали своите
цели…
Хем до полунощ си пият и наливат,
хем и пътя си виждат, щом си
отиват…
НАГРАДА
Диплом получи –
за вярно куче…
СЪВЕТ
Не търси комити
сред хора сити…
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

Хумор
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Луд ли е, не е ли?!
Ще ме арестуват!
- Бе, кой те търси, бе!
- смея му се аз. - Кой ще
те арестува?
- Знам аз кой ме търси и кой ще ме арестува!
- въздиша той и
макар да сме у
тях, у дома му,
бързо маха русата перука и
си слага кестенява.
Луд човек!
И цялата тази
лудост, цялата тази
мания за преследване е заради това, че моят приятел е кредитен
милионер. Взел преди
мнооого години мнооого милиони кредит,
после не върнал милионите и сега си мисли, че ще го арестуват,
ще го съдят и ще му конфискуват имуществото.
Колко пъти съм му
казвал:
- Ти си луд, бе! Никой
вече не търси кредитните милионери. Всич-

вика:
- Иванеее! Покажи се бе, Иванеее…!
Хората стоят като гръмнати,
някои почват и да се кръстят, а
човекът с ушанката поглежда към
покрива на родилния дом и пак
крещи:
- Иванеее! Взел съм ти кафе,
ела долу, като оправиш керемидите…!

Душата ми от
преса пожълтя,
додето нещо
истинско намери.
И ми пошепна
във ухото тя:
„Абонирай се
за „Пенсионери“!
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ко това е забравено.
Край. Финито.
- Да, да - забравено! - недоверчиво върти глава той. Хич не
е забравен о
то!
И

хич даже не е финито!
Ето сега – правителството щяло да се бори с корупцията. След
месец-два, като пребори корупцията, сто на
сто ще ме потърсят!
Другите кредитни
милионери живот си

живеят. Ходят по коктейли, дават интервюта, някои дори депутати станаха, а той ходи
с токчета и полички и
кварталните пияници
правят мръсни жестове зад гърба му, щото
го мислят за джендър.
Луд! Напълно луд!
- Не мога вече и да
спя! - оплаква ми се.
- По цяла нощ ми се
привиждат съдилища и
един такъв задгробен
глас непрекъснато ми
повтаря: “Върни милионите! Въъърниии милиииооонитеее!” Ужас!
Един ден не се сдържах.
- Слушай! - викам. Като е така, що пък наистина не ги върнеш?
- Кое да върна?!
- Ами милионите,
кое? Върни ги и си живей спокойно.
- Брей! - изгледа ме с
налудничав поглед той.
- Да не съм луд!
Димитър БЕЖАНСКИ

Реклама

Възползвайте се от най-новите тарифни планове с много отстъпки от КАТ!
Предлагаме ви новите
карти за експресно разплащане с 20, 50 и 100 лв. глоби в тях.
За VIP и корпоративни
клиенти предлагаме новия тарифен план "Шумахер" - за 1000 лв., всички нарушения през месеца са безплатни.
Не забравяйте и за новата абонаментна услуга
"любимо нарушение".
Глобите за предварително избрано нарушение
ще бъдат с 50% отстъпка.
И накрая само за 500 лв. картата "Антирадар"
- когато сте с нея, радарите не могат да определят скоростта ви.
Следете промоционалните оферти на КАТ!
Слави БОРИСОВ

Афоризми
Отровните води на порока винаги се пият
на големи глътки.
Разочарованието закипява лесно, но трудно се изпарява.
Никой не умира, преди да е дошло време
за това.
Колкото и да превръщаме миналото в култ,
то не може да стане настояще.
Най-дълго в плен остава онзи, който се поддаде на самоизмама.
Когато мъката в сърцето расте, може да изпълни целия свят.
Светлината е враг само на онези, които се
крият.
Борис АНАНИЕВ

Преди Никулден

По какво си приличат изборите
и “Тука има - тука нема”?
1. Организаторите изглеждат винаги като ужасно почтени и честни хора.
2. Организаторите обещават всичко да бъде
честно.
3. Организаторите обещават лека печалба.
4. Правилата са много прости.
5. Участието отнема съвсем малко време.
6. И на всичко отгоре е леко и приятно.
7. Неучастващите смятат участващите за идиоти.
8. Оборудването е много просто и задължително се проверява дали няма нещо скрито в него.
9. Всичко се прави слепешката.
10. Накрая обявяват победителя.
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