
дървата 
рязко 
поскъпват

на стр. 3

вълшебната 
ябълка

на стр. 10

суматоха настъпи в средите на управниците – 
рейтингите падат, скандали ги преследват. Про-
тестиращи, в това число и дошли от чужбина на-
шенци, искат смяна на системата. За сваляне на 
напрежението Бойко обикновено прибягва до ме-
ханизма на оставките. номерът обаче вече не ми-
нава, пък и явно няма желаещи да седнат в минис-
терски кресла, което е все едно да купиш фабрика 
на девети септември 1944 г.

излагацията с неподготвеното гласуване в 
народното събрание за освобождаване на стари-
те шефове на транспорта, в регионалното и въ-
трешното ведомство и назначаване на нови до-
казва, че в обслужващия персонал на кабинета ца-
ри хаос. Опитът да се обвини президентът, че не е 
подписал нещо, което не му е предоставено, е сме-
хотворен. как да пуснеш главния секретар на мвр 
да се качи стъпало по-нагоре, като спазваш закона 
за съгласуване и не знаеш поредните родени в гла-
вата Бойкова рокади. избраникът за заместник 
на московски – александър манолев, пък се отте-
гли - не желаел да е атакуван за „измислени“ гре-
хове. ами щом е така, защо им обръща внимание? 

Паниката е факт. дали тя ще бъде преодоля-
на, времето ще покаже. но горчивата истина е, че 
гербаджиите се изчерпаха, преяждайки с власт, и 
е време да си ходят!
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Есента на 2018 г. се очер-
тава доста притеснителна за 
семейните бюджети и разхо-
дите на българите. Налице 
са първите признаци на ис-
тинско ценово торнадо, кое-
то може да се разрази още в 
края на септември и начало-

Удря ни ценово торнадо 

то на октомври.
Първото поскъп-

ване вече е сигур-
но, потвърдиха го и 
от енергийния регу-
латор. на стр. 3

Тя винаги е искала да бъде на сцена-
та, a сцената сякаш също никога не е 

спирала да я иска.
Диана Любенова обича да стои 

извън клишето. На сцената тя е 
влизала в не едно амплоа, за-

това, встрани от многото ро-
ли, в които я познаваме - ка-
то актриса в киното и театъ-

ра, като лице от телевизи-
ята и музикант - може би 
най-точната дума, която я 
определя, е една - творец. 

Първоначално Диана се 
увлича по пеенето, учи се 

да свири на китара и реци-
тира много добре. 

Цар фердинанд и правителството на александър ма-
линов след обявяването на независимостта на Цар-
ство България, 22 септември 1908 г., велико търново

На 22 септември 1908 г. 
Княжество България ста-
ва независима държава 
начело с коронования 
цар Фердинанд.  Висока-
та порта (Турция), а след 
това и великите сили при-

знават официално българ-
ската независимост.

110 години 
независимост

съдбовен 
акт

Септември 
ще бъде май

На 15 май 1925 г., 
след априлските съби-
тия, един от най-смели-
те интелектуалци в бъл-
гарската история - пое-
тът гео Милев, е брутал-
но удушен. на стр. 34

Дори никога да не сте чували име-
то на Одри Мънсън, вероятно сте 
виждали нейния образ. Супермоде-
лът от Златната ера е позирал при 

"Ìèñòåðèÿòà íà áúëãàðñêèòå
 ãëàñîâå" ïîêîðÿâà Åâðîïà

Почти половин век фелдшер с 
голямо сърце лекува хората в ня-
колко търновски села.  

изграждане-
то на фонта-
на пред хо-
тел "Плаза", 
за визията на 
жената върху 
моста в Ман-
хатън, както 
и за статуя-
та пред об-
ществената 
библиотека 
на Ню Йорк.

на стр. 8

Готова съм за нови 
предизвикателства

диана 
лЮБенОва:

Официално заехме още едно първо място - по най-замър-
сен въздух в градовете. Ако за развита европейска държава 
коефициентът е 0,43, то у нас е 2,4 на сто. Данните са офи-
циални. Не така обаче е при съотношението на администра-
ция към глава от населението. Затова сами изчислихме, че 
ако по данни на ООН за 30 години демокрация сме нама-
лели от 8 983 562 на 6 883 147 души, на всеки 15 българи, 
независимо дали току-що родени или в емиграция, се па-
да по един чиновник. 433 хил. бюджетни единици ежеме-
сечно се разписват срещу заплати, без да е реформирано 
нищо в цялостната структура на страната. 
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Как да се осигуряваме за пенсия?

Половин век 
безотказна помощ

От стр. 1
На него основно раз-

читат за здравето си око-
ло 500 възрастни пациен-
ти във Велчево и Плако-
во. Но го търсят и от При-
сово, Килифарево, дори 
Дебелец. Той нарича се-
бе си „последния мохи-
кан на родното здравео-
пазване” и макар че през 
август стана на 73, Хрис-
то Христов не мисли да 
съблича престилката.

Кабинетът му, в който 
преглежда, 
се намира 
в дома му 
в с. Велче-
во, на 15 км 
от Велико 
Т ъ р н о в о . 
Пациенти-
те го нари-
чат „биб-
лиотеката” 
заради со-
лидното количество кни-
ги, подредени грижливо.

Всички във Велчево 
знаят коя е къщата на 
медика. А тя може би е 
единствената в областта, 
а навярно и в страната, 

пред която има монти-
ран телефон за спешни 
случаи: „Когато пациен-
тът вдигне слушалката 
отвън, тук при мен све-
тва лампа на телефона, 
която показва, че някой 
се обажда. Разбирам за 
какво става въпрос и 
излизам да го посрещ-
на.” Ако все пак не ус-
пее да се свърже с него 
на домашния телефон, 
всеки, изпаднал в нуж-
да, може да го намери 

на двата мобилни теле-
фона. Номерата им са из-
писани на лист на вхо-
да и Христов никога не 
ги изключва. Фелдшерът  
работи „безотказна по-
мощ” – всичките му па-
циенти разчитат на не-
го 24 часа в денонощи-
ето, 7 дни в седмицата. 
Няма почивни дни. Каз-
ва, че понякога се измо-
рява, но все още се чув-
ства във форма.

Винаги е поставял 
хората и техните нужди 
пред своите. За 47 го-
дини практика Христов 
не е върнал нито един 
пациент. Но не знае на 
колко точно хора е по-
могнал, защото не ги е 
броил.

И макар че навяр-
но е спасил десетки чо-
вешки животи, не се 
чувства герой: „Аз съм 
скромен човек и не 
обичам да афиширам, 
да се възгордявам. Та-
ка са ме възпитали май-
ка ми и баща ми, Бог да 
ги прости. На доброто 
– с добро, пък на злото 
– по-добре да се напра-
вим на разсеяни, тъй да 
се каже, да не обръща-
ме внимание.” Освен 
че лекува възрастните 
във Велчево и Плаково, 
Христов им купува и ле-
карства. Аптека в села-
та няма. Най-близката 
е в Търново, докъдето 
автобусът пътува 4 пъ-
ти седмично. За да пре-
глежда в съседното се-
ло, той пътува с личната 
си кола, която зарежда 
за своя сметка.

За всичко, което той 
прави, получава симво-
лично възнаграждение. 
Но за него то не е най-
важното: „Наградата е 
удовлетворението. Че 
съм полезен, че ме це-
нят хората и че ме оби-
чат. Това е най-важното, 
което ме крепи и което 
ме вдъхновява.”

ращо се в приемната, но 
единствено в деня на за-
явката и не по-рано 60 
минути преди заявения 
час. След това от билето-
подаващото устройство 
се издава талон, който 
насочва клиента към съ-
ответното гише, където 
ще бъде обслужен.

Всички стъпки са на-
длежно описани на ин-
тернет страницата на 
НОИ в подробна ин-
струкция за ползване.

Улесняват клиентите на НОИ в София
Въведената наскоро 

система за управление 
на потока от клиенти в 
териториалното поде-
ление на Националния 
осигурителен инсти-
тут (НОИ) в София град 
предоставя възможност 
на столичани да запазят 
онлайн предпочитания 
ден и час за посещение.

На интернет страни-

цата на НОИ е достъпна 
онлайн платформа, поз-
воляваща на всеки жела-
ещ да ползва пълния на-
бор от административни 
услуги, като сам предва-
рително резервира най-
удобното за него време 
за среща със служители-
те и така да спести вре-
ме и усилия.

За ползването на ус-

лугата е необходимо 
извършването на едно-
кратна първоначална 
регистрация, изискваща 
въвеждане единствено 
на потребителско име 
и парола и осигурява-
ща постоянен и сигу-
рен достъп до заявките 
на лицето. След онлайн 
регистрацията и успеш-
ното влизане в система-

та клиентът избира же-
ланата услуга и удобния 
за него ден и час. След 
приемането на заявка-
та се генерира уника-
лен 4-цифрен регистра-
ционен код, който служи 
за потвърждение. Това 
става чрез въвеждане-
то му в билетоподава-
щото устройство за съ-
ответната услуга, нами-

радко Ципов от  со-
фия се обръща към редак-
цията със следния въпрос: 
”Имам апартамент в ж.к. 
”Люлин”. В жилищния блок 
е отделено общо помеще-
ние под покрив-
ното простран-
ство. Моят съсед 
И. К. го преустрой-
ва в жилище без съ-
гласието на някой 
от съсобствени-
ците на общите 
части на сграда-
та. Редно ли е то-
ва и какво трябва 
да предприемем, за да не 
допуснем завладяването 
на това общо помещение 
от нашия съсед?”

Чести са случаите, кога-
то някой от съсобствени-
ците на общите помеще-
ния решават на своя гла-
ва и интерес да завладяват 
общи части на сградата без 
съгласието на другите соб-
ственици и извършват тях-
ното преустройство или 
смяна на предназначение-
то им. Като не искат тяхно-
то съгласие, на практика те 
ограничават правото им на 

собственици и едностран-
но се разпореждат с общи-
те части на имота. Такива 
преустройства законът до-
пуска, но при строго спаз-
ване на строителните пра-

вила и норми, от една стра-
на, и съгласието на оста-
налите съсобственици, от 
друга. Това съгласие се да-
ва с нотариално заверени 
подписи на всички съсоб-
ственици. Един от тях, ако 
не е съгласен, такова пре-
устройство ще е незакон-
но. При положение че това 
е вече извършено и съсоб-
ственикът не желае да пре-
махне последиците от не-
го, тогава всеки един от тях 
може да се обърне към съ-
да и да заведе гражданско 
дело, граждански иск по чл. 

109 от Закона за собстве-
ността. Извършителят  на 
преустройството следва да 
докаже с писмени и устни 
доказателства примерно, 
че преустройството е из-

в ъ р ш е н о 
в съответ-
ствие със 
строител-
ните нор-
ми и пра-
вила и със 
съгласието 
на всички 
собствени-
ци. 

Ако не успее да дока-
же законността на извър-
шеното в общото помеще-
ние, то съдът ще го осъди 
да премахне построеното 
и да приведе общото по-
мещение във вида, в който 
е било преди. Освен това 
ще заплати всички разнос-
ки по делото – съдебни так-
си, хонорари на вещи лица 
и адвокат. 

Ако не желае да пре-
махне построеното, тога-
ва може да бъде заведено 
изпълнително дело, в кое-
то съдия-изпълнителят по 

пътя на принудата (глоби) 
да премахне незаконното 
преустройство. 

Искът по чл. 109 от За-
кона за собствеността мо-
же да се предяви и когато 
преустройството е започ-
нало, но не е довършено. 
Тогава съдът се произна-
ся да се спре строежът и 
да се възстанови старото 
положение. Това произти-
ча от текста на чл. 109, къ-
дето е казано: „Собствени-
кът може да иска прекра-
тяване на всяко неоснова-
телно действие, което му 
пречи да упражнява свое-
то право.”

В заключение ще отбе-
лежа, че в такива ситуации, 
преди да се заведе дело, 
може да се търси помощ от 
общинските власти – съот-
ветните технически служби 
биха могли да предотвра-
тят извършването на неза-
конни преустройства. 

Също така е редно на та-
кива самоуправни дейст-
вия да реагират и домсъве-
тите, за да не се стига до съ-
дебните зали, тъй като пра-
восъдието не е безплатно.

Зад една техническа на-
глед тема като пенсии-
те надничат въпроси-

те за отношението между 
поколенията и за доверие-
то в стабилността на света, 
в който живеем. Пенсион-
ната система е пред тежка 
криза не само у нас. Све-
товният икономически фо-
рум преди две години из-
лезе с изследване, според 
което пенсионната „адска 
машина“ цъка неумоли-
мо: през 2050 г. дефици-
тът на шест от най-голе-
мите икономики (САЩ, Ки-
тай, Индия, Холандия, Ка-
нада, Япония) щял да бъде 
400 трилиона долара, т.е. 
четири пъти повече от ця-
лата днешна световна ико-
номика.

Катастрофата, която се 
очертава, може би отстъп-
ва само на онова, което ни 
готвят климатичните про-
мени. А причините в слу-
чая са още по-ясни. От една 
страна, имаме явлението 
демографски преход, къде-
то раждаемостта намалява 
успоредно с вдигането на 
стандарта. От друга, удъл-
жава се човешкият живот 
благодарение на фантас-
тичния напредък в меди-
цината. Направете проста 

сметка: ако през въпросна-
та 2050 г. човек в развития 
свят живее средно 105 го-
дини (нещо много вероят-
но според специалистите) 
и ако е почнал работа на 
25, на 65 той/тя ще е рабо-
тил толкова време, колко-
то и ще има право да полу-
чава пенсия.

Добавете към това на-
растващия брой на сами 
деца, върху които ще лег-
не изработването на пен-
сии за двама родители, пък 
и за четирима прародите-
ли (тенденцията е най-ви-
дима в Китай заради рес-
триктивната демографска 
политика за едното дете 
1979-2015). Добавете на-
растващия брой хора, ко-
ито не се осигуряват по-
ради нефлуидния трудов 
пазар и сенчестите зони в 
световната икономика. По-
следното касае най-много 
хора в Индия, но знаем, че 
този проблем го има и Бъл-
гария, където е вероятно 
да се върнат в пенсионна 
възраст много неосигуре-
ни, работили в чужбина.

У нас проблемът отдав-

на се дискутира; все по-яс-
но ни става, че по идеоло-
гически причини се отказ-
ваме от единственото ре-
шение, а именно стимули-
рането на имиграция на 
подходящи населения, го-
тови да работят и да раж-
дат деца. В Япония също не 
искат мигранти, но там по-
не разчитат на роботи, ка-
квито тук май скоро няма 
да се появят.

Постепенното вдигане 
на пенсионната възраст 
беше преглътнато, макар 
и след редица битки; хора-
та у нас се пенсионират не 
за да лежат по гръб, а за да 
могат да поработват вече 

в ситуация на определена 
сигурност. Може би фан-
тазирам, но ми се струва, 
че една стъпаловидна фор-
ма за получаване на осигу-
рителни добавки би има-
ла чудесен ефект и би мо-
тивирала хората да внасят 
много повече пари в систе-
мата (по този начин биха 
могли да се трансформи-
рат добавките за стаж на-
пример, това би било ал-
тернатива на безусловния 
базов доход...).

Но темата на деня са 
частните форми на застра-
ховане от така наречения 
втори стълб, които тряб-
ваше да подпрат уж об-

реченото държавно оси-
гуряване. Всички разбра-
ха разликата между соли-
дарната система, при коя-
то държавата взима внос-
ки и после дава пенсии, 
като преразпределя към 
най-необлагодетелства-
ните; както и либералния 
модел тип „щурец и мрав-
ка“, въведен с това „допъл-
нително“ осигуряване: при 
него всеки получава това, 
което сам си е спестил, т.е. 
богатите и предвидливи-
те - повече, бедните и без-
грижните – по-малко, мо-
же и нищо. Причина за та-
зи двойственост е проти-
воречивият характер, при-
същ на идеите ни за спра-
ведливост. Ако за пенсии-
те отговаря само държа-
вата, няма да има стимул 
да внасяме повече. Ако е 
само частното обаче, пак 
лошо, защото ако утре по-
чнат да измират около нас 
хора без една стотинка, ня-
ма да издържим и пак ще 
променим модела.

Следва
Проф. ивайло Дичев

Междусъседски войни
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ÁÈÑÅÐÈ
Пазаруването на хора е 

патент на герБ. във футбо-
ла  трансферите са нещо нор-
мално, но в политиката то-
ва показва безпринципност 
и лицемерие.

Деница ЗлаТева, 
зам.-председател на БсП

Дървата рязко поскъпват

Проверки 
на газовите бутилки

Агенцията по метроло-
гия започва засилени про-
верки на пунктовете и стан-
циите за зареждане на га-
зови бутилки в цялата стра-
на заради зачестилите ин-
циденти с тях.

Автобусите 
задължително с колани

Бързи промени в Закона 
за автомобилните превози 
подготвя Изпълнителната 
агенция „Автомобилна ад-
министрация” за коланите 
на автобусите. Всички се-
далки в автобусите, които 
пътуват над 35 км, задъл-
жително да са с колани.

Дни на кубинската 
култура

Дни на Кубинската кул-
тура започват в града под 
тепетата от 7 до 12 септем-
ври 2018 г. Събитието се 
организира с подкрепата 
на Пловдивския културен 
институт и Община Плов-
див - Европейска столица 
на културата - 2019.
Европейците не искат 

смяна на времето

Над 80 процента от ев-
ропейците, участвали в он-
лайн допитване, искат да 
бъде премахната практи-
ката да се превъртат стрел-
ките на часовниците през 
пролетта и есента. 

Такса престой
Нови правила за такси-

тата - отпада такса престой. 
Според европейска дирек-
тива може да се отчитат ки-
лометри или време за дви-
жение.

Разходи на домакинствата за жилище в ЕС

Óäðÿ íè öåíîâî òîðíàäî 
От стр. 1
Природният газ ще поскъпне отново, този път с 

около 15%. Това ще е четвъртото за годината пос-
къпване и резултатът ще е около 30% по-скъп при-
роден газ през октомври в сравнение с януари. Това 
означава скок на цените на парното и топлата вода. 
С колко, ще реши КЕВР, но няма да е с незначителни 
проценти. И то при условие, че и сега мнозинството 
от нашенците се затрудняват от сметките си за то-
пло през зимата.

Горивата не показват склонност към поевтинява-
не независимо от цената на петрола на световния 
пазар. Бензинът А 95 закова средна стойност от 2,30 
лева за литър и не мърда от нея, А 98 вече твърдо е 
над 2,50 лева за литър. Дизелът също е на тези нива. 
След като Комисията за защита на конкуренцията не 
откри картел при търговците на горива, но пък на-
каза продаващата по-евтино верига от няколко бен-
зиностанции, няма шанс да видим по-ниски стойно-
сти през есента. Нещо повече, всяко, макар и слабо 
поскъпване на петрола или на долара на световни-
те пазари, със сигурност ще бъде използвано за но-
во поскъпване и на горивата у нас.

Фалитът на застрахователната компания "Олим-
пик" предизвика трус в бранша, който може да за-
върши с рязко поскъпване на задължителната застра-
ховка „Гражданска отговорност”. Вече се коментиран 
нива от 500 лв. за година. Дори и да не се стигне до 
такава цифра, вероятността полицата да поскъпне 
около и над 300 лв. е осезателна.

Средногодишната прогноза за инфлацията в Бъл-
гария на Министерството на финансите за 2018-2020 
г. 1,3 % за 2018 г., но към юли тя вече прехвърли 3,2% 
на годишна база. За 2020 г. прогнозата е 1,8%, но дали 
ще бъде реализирана, не е ясно. При инфлация от над 
3% цените на основните стоки ще се увеличат, става 
дума за храни, дрехи, издръжка на дома, лекарства.

Какво още може да поскъпне през есента? Данъци-
те, които се определят от общините, са кандидат №1. 
Данък смет и данък сгради, екотаксата вече я вдиг-
наха. Хотелиерите вдигнаха цените, ресторантьори-
те ги последваха и това чувствително ще оскъпи по-
чивката в България. Изненади може да се очакват и 
от хранително-вкусовата промишленост. Реколтата 
на зърно тази година не е добра, хлябът също е под 
натиск за поскъпване.

В сектора на финансовите услуги също може да се 
очаква раздвижване в посока увеличаване на лихви-
те по кредитите. Поне такава е световната тенденция. 
Банковите такси в ситуацията с ниски лихви скочиха 
и едва ли трезорите ще ги свалят, ако лихвите тръг-
нат нагоре.

Така ще трябва да пренаредим семейните и лични-
те си бюджети с оглед на новите цени. Дали всички 
ще успеят да се справят, предстои да видим.

красимир ТОДОрОв

Характеристиките на 
потребление на дома-
кинствата в ЕС варират 
и в голяма степен зави-
сят от равнището на до-
ходите, културните нави-
ци и географското поло-
жение на страните, отчи-
та анализът на Евростат.

Все пак най-голямата 
част, почти една четвърт, 
от разходите за потреб-
ление на повечето дома-
кинства в ЕС са отивали 
за поддръжката на жили-
щето: вода, електричест-
во, газ или друг вид ото-
пление (тук се изключва 
покупката на жилището).

Следващото най-го-
лямо перо от разходите 
на европейците е било 
за транспорт - 13 на сто. 
Около 12% те са харчили 
за храна. 

Следващи по важност 
разходи за европейците 
са били за "ресторанти и 

хотели" и "отдих и култу-
ра" с дялове от около 9%, 
отчита анализът.

Най-голям е бил делът 
на разходите за дома във 
Финландия - близо 30%, 

Дания – 29%, Великобри-
тания – 27%, Швеция и 
Франция - по 26%. 

Най-разточителни в 
харченето за ресторан-
ти и хотели са били жи-
телите на Малта – 19%, 
Кипър – 17%, и Испания 

– 16%. В Гърция най-ви-
сок дял от 20% се харчат 
за поддръжката на дома, 
около 17% - за храна, и 
16% - за хотели и ресто-
ранти.

В Румъния най-значи-
телни (подобно на Бълга-
рия) са разходите за хра-
на - 28%, за дома се хар-
чат около 22% от доходите 
на домакинствата, а трето 
най-голямо перо са разхо-
дите за транспорт – 12%.

За човек от домакин-
ство необходимите 
средства за нормален 

живот са 590,32 лв. - за се-
мейство с две деца са необ-
ходими 2361,28 лв. Издръж-
ката нараства минимум с 36 
лева на месец от началото 
на годината. А от есента ще 
поскъпне природният газ, 
което ще повлече цените на 
всички стоки и услуги много 
нагоре! Гарантираният ми-
нимален доход се повиша-
ва на 75 лв. от 1.1.2018 г. ?!

„Нужният доход се изчис-
лява като брутна работна за-
плата, след като се приспад-
нат социалноосигурителни-
те вноски и данъците, за да 
може да се получи нетната 
сума, която е нужна  за из-
дръжката на едно домакин-
ство, тоест 1474 лева е запла-
тата, която трябва да получа-
ваме, за да можем да живеем 
добре у нас“, обясни  пред-
седателят на Института за 
социални и синдикални из-
следвания към КНСБ Любен 
Томев.

Според данните на синди-
ката 75% от българите живе-
ят в лишения.

Е, очевидно само нере-

гистрираните на работа (от 
сивия сектор), без офици-
ални доходи и документ за 
собственост ще имат право 
на помощи - циганите! Оче-
видно само те не живеят в 
лишения - не плащат данък 
сгради (незаконни са!), не 
плащат вода (без водомери 
са!), не плащат електроенер-
гия (един кабел свързва цял 
квартал!). Именно те получа-
ват помощи за отопление, за 
издръжка, хранителни про-
дукти от всякакви организа-
ции (като "социално слаби"), 
които после продават за по 
1 лев - и аз съм купувала, за-
щото е по-евтино.

Искам правилно да бъда 
разбрана! Работих много го-
дини в този квартал, все още 
ме поздравяват при среща 
жителите, които са влизали 
в библиотеката по различен 
повод - като читатели, с мол-
ба да попълня документи за 
социални помощи, за започ-
ване на работа, да им напиша 
писмо до любимия в казар-
мата или затвора. Не съм ра-

сист, не 
съм про-
тив тях, 
а про-
тив де-
лата на 
много от 
тях. По-
гледнете 
какви па-
лати из-
дигнаха 
тези "со-
ц и а л н о 
с л а б и " 
хорица! 
Посетете циганския квартал 
в Ямбол (вероятно и в оста-
налите градове е така) - почти 
всяка къща има гише за про-
дажба на нещо, на улицата се 
продават плодове и зеленчу-
ци (учудващо на по-ниски це-
ни от пазари и магазини! ). А 
те не са производители!

Има много магазини, в ко-
ито се продават завеси, пе-
рилни препарати, домашни 
потреби и пр. и пр. Едва ли са 
регистрирани като търговци!

В квартала има и мно-

го кафенета. Пак в квартала 
се продават дрехи, обувки, 
спално и лично бельо, завеси 
и др. "втора употреба". А как 
се обличат! Не от "втора упо-
треба"! Изтупани като лордо-
ве! В магазина купуват дели-
катеси, които много българи 
не са вкусили от години!

Е, направете изчисление 
сами: колко пари за издръж-
ка са необходими на семей-
ство с най-малко 5-6 деца, та 
от тях да останат и за постро-
яване на къщи на 2-3 етажа, 

за обзавеждане - сателитни-
те антени (чинии) са задъл-
жителни! А сватбите? Траят 
по 3 дни. 

Много още мога да пиша 
за това население, за битие-
то им, за психологията им - 
през годините ги опознах до-
бре. Затова не се учудвам как 
си позволяват всичко това! 

Ние се простихме с бур-
каните зимнина, с които се 
зареждахме да има до про-
летта, не можем да си поз-
волим да пътуваме даже и в 
близки градове, все не дос-
тигат пари за опера, театър 
и други културни развлече-
ния...

Много са като мен. Пенси-
ите не достигат да си платим 
даже само консумативите с 
210 лева  почти 40-годишен 
стаж! Сега получавам колко-
то тези, които не са работи-
ли и ден!

Тъжно ми е, че децата ми 
са далече, но по-тъжно бе, ко-
гато бяха тук. Нямаше да мо-
гат внуците ми да завършат 
висше образование. Това е 
положението на 75% от на-
селението! Дали да седна  и 
да повикам неволята?!

Таня кирОва

Цената на дървата за огрев в стра-
ната вече е около и над 100 лева за ку-
бик. Това показват данните от складо-
вете, продаващи в големите областни 
центрове.

Поскъпването на 
горивата, на за-
страховките 
за автомоби-
лите и за-
п л а щ а н е -
то на тру-
да на дър-
восекачи-
те е сред 
основните 
фактори за 
това поскъп-
ване.

Миналата година 
цената на кубик дърва за 
огрев е била с 5-10 лева по-ниска. В 
Пловдив цената вече е 110 лева, в Ру-
се - 93 лева, но следващото зарежда-

не на складовете със сигурност ще е 
на по-висока цена. В София цената ва-
рира от 100 до 140 лева в зависимост 
от качеството. 

Друга причина за поскъпването 
на дървата според представи-

тели на бранша е намале-
лият горски фонд, който 

е предназначен за сеч 
за отопление. А и изно-
сът за съседна Гърция 
отнема част от пред-
назначените за ото-
пление дърва за на-
селението.

Поскъпването на 
дървата ще развихри 

незаконната сеч, убедени 
са представители на горски-

те стопанства. Според тях неза-
конните дърва вървят по 80-90 лева и 

се купуват, защото има хора, които не 
могат да си позволят друго отопление 
през зимата освен на дърва. 
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Патова ситуация 
в Швеция 

На 9 септември в Швеция се проведоха из-
бори за парламент (Риксдаг). Те бяха спечеле-
ни от управляващата лявоцентристка Социал-
демократическа работническа партия и съюзе-
ните с нея формации – Партията на зелените 
и Лявата партия с 40,6%, и има незначителна 
преднина от 0,5% пред опозиционния десно-
центристки Алианс, който обединява Умерена-
та коалиционна партия, Християндемократи-
ческата, Центристката и Либералната партия. 
Трета политическа сила е антиимигрантската 
партия Шведски демократи, получила 17,8% 
от гласовете, при 12,9% на предишните избо-
ри. Някои социологически проучвания прогно-
зираха и по-добри резултати за партията на 
Джими Окесон. Представянето й на изборите 
бе следено с безпокойство в Европейския съ-
юз на фона на предстоящия вот за Европейски 
парламент през май 2019 г., който се очертава 
като битка между неолибералните политики на 
фигури като унгарския премиер Виктор Орбан 
и италианския вицепремиер Матео Салвини, от 
една страна, и традиционните либерални пар-
тии, от друга. През последните години, след 
финансовата криза през 2008 г. и бежанската 
вълна през 2015 г., крайно десните партии в 
Западна Европа постигнаха значителни успехи 
за сметка на утвърдените политически партии 
и вече участват в правителствата на Италия, 
Австрия, Норвегия и Финландия. 

В сравнение с предишните избори левица-
та губи 5%. По-лош резултат има и десницата. 
Явно традиционните партии не отговорят на 
съществуващото чувство на недоволство, кое-
то може да не е свързано пряко с безработи-
цата или ико-
номиката, а да 
представлява 
просто загуба 
на доверие в 
политическата 
система.

Сега никой 
от двата воде-
щи блока не 
достига пра-
га от 175 де-
путатски места 
в 349-членния 
парламент, не-
обходим, за да 
управлява са-
мостоятелно. 
Очакванията са за дълги преговори за съста-
вяне на правителство. Възможно е водещите 
партии да се опитат да създадат широка ко-
алиция, но това би било необичайно за Шве-
ция, където нерядко управляват правителства 
на малцинството.

По традиция премиер става ръководителят 
на партията, събрала най-голям брой гласове. 
Но новият политически пейзаж прави всякакви 
предвиждания трудни. Предизборната кампа-
ния в Швеция беше необичайно поляризираща 
за страна, известна с търсенето на политиче-
ски консенсус. Основните въпроси бяха и най-
спорните – имиграцията, престъпността, соци-
алната държава. Шведската икономика про-
цъфтява, но мнозина се тревожат, че жилища-
та, здравеопазването и социалните помощи са 
под риск заради имиграционния прилив през 
2015 г., когато страната прие 163 000 търсещи 
убежище – най-мащабната имиграция на човек 
от населението в Европа. Шведите са загриже-
ни и относно законността и сигурността, като 
партията Шведски демократи свързва серията 
стрелби напоследък с увеличената имиграция. 
Партията също така предлага референдум за 
напускането на Европейския съюз.

Премиерът от левицата Стефан Льовен за-
яви, че ще остане на поста през следващите 
седмици, и призова за сътрудничество между 
политическите сили. Засега ситуацията е пато-
ва. И е трудно предсказуемо кой ще управля-
ва в бъдеще Швеция.  

кОментираме

Петьо ДаФиНкичев
Цветан илиев

От стр. 1
По-голямата част от тях 

са длъжни да изпълняват 
особено тежката задача, 
ангажимент, поет от гер-
баджиите в поредната пре-
дизборна програма. Поли-
цията, съдът, образовани-
ето, здравеопазването, 
електронното правител-
ство и т.н. тъпчат на мяс-
то заради неумението или 
нежеланието на основни-
те фактори за реформи 
сме на опашката в Евро-
пейския съюз вече 10 го-
дини. Не ни пускат в шен-
генското пространство, ка-
квито и приказки да ръсят 
от телевизионните екрани 
пропагандаторите на Бой-
ковата дружина. Наблюда-
телите от Брюксел са кате-
горични: не сме дорасли 
до „белите” държави, и ни 
удрят с критични доклади, 
удължаващи мораториума 
в преддверието. 

Партията, взела влас-
тта, за да
ПРЕТВОРИ В ЖИВОТА

политическите си вижда-
ния, назначава свои съ-
мишленици на ръковод-
ни постове. Във всяко ми-
нистерство щъка цял щаб 
бъбриви активисти, зае-
мащи местата на експер-
ти. Има специален Закон 
за деполитизация на дър-
жавните служители. Пре-
махнати бяха първични-
те организации на БКП по 
месторабота в близкото 
минало. Зачеркнат бе чл. 
1 на Живковата конститу-
ция за авангардната роля 
на комунистите, но всъщ-
ност ГЕРБ възроди отрече-
ната от демокрацията дик-
татура.

Не може да израснеш 
в кариерата, ако най-мал-
кото не си симпатизант на 
управляващите. Подходът 
е следният – назначаваме 
кадрите, те са ни благодар-
ни и гласуват за нас. От спо-
менатите 433 хил. бюджет-
ници поне половината по-
стъпват точно така и със 
зъби и нокти бранят полу-
чените наготово без необ-
ходимите качества пози-
ции. Скандалите зачести-
ха. Статистиката е безжа-
лостна и показва спад на 
рейтинга на видни фигури 
от ГЕРБ.

ВЪРХОВНИЯТ 
ВЛАСТЕЛИН

на републиката реши да 
стяга редиците. Как? С фи-
никийски знаци! Той бом-
бастично заяви, че дър-
жавните служители ще по-
лучат 10 на сто увеличение 
на заплатите от 1 януари. 
Нали уж нямаше пари за 
пенсионерите! Половина-
та сме с доход под офици-
ално обявения праг за бед-
ност и оцеляваме с магия. 
Няма по-мизерно същест-
вуващи човеци в ЕС, а мо-
же би и на целия Стар кон-
тинент! Да, но възрастни-
те хора гласуват с разума 
си. Повечето от тях са из-
пълнени с носталгия към 
миналото и да им вдигнеш 
дохода, пак ще са против 
прехода, съсипал Бълга-
рия. Заклеймяването на 
социалистическия период 

по всички възможни на-
чини показва панически 
страх от сравненията, да-
ващи предимствата на он-
зи обществен строй пред 
настоящия хаос. За да не 
сме голословни, обърнах-
ме се към социолога Юрий 
Асланов за автентични ци-
фри, пред които „и богове-
те мълчат”! Той бе така лю-
безен да удостовери нео-
споримата истина, недава-
ща покой на домораслите 
зле образовани некадър-
ници, възприемащи се ка-
то велики строители на ка-
питализма. По индекса за 
човешко развитие през 
1989 г. сме на 19-о място 
в света. Днес заемаме 58-
а позиция. По показателя 
за щастие сме били 22-ри 
тогава и 105-и за 2017 г.! 
Индустриалното развитие 
ни е класирало 28-и сре-
щу 83-ти сега. По свобода 
на словото и печата заед-
но с Франция заемаме 58-
ото място. В момента сме 
114-и! Още по-фрапиращи 
са нещата с раждаемостта 
– 102 хил. бебета за 1989 
и 38 041 – за миналата го-
дина. Разходите за храна 

на средностатистическото 
семейство са били 23,56% 
от общия доход срещу 
41,86 днес. За пенсионери-
те естествено в настоящата 
ситуация тези данни не ва-
жат, тъй като сме в графата 
на оцеляващите. Образо-
ванието на децата е отне-
мало 0,04 на сто от заплати-
те на родителите. Сега не 
достигат 19,4%. Ужасява-
ща е картината на „отвра-
тителния” социализъм, дал 
на страната 1876 патенти и 
изобретения до 1989 г. За 
30 г. преход те са едва 11 
на брой. Откритията с меж-
дународно значение са би-
ли 8 срещу 0 днес. Битова-
та престъпност е нарасна-
ла от 3,24% на 38,41 на сто! 
Най-важното за нас, което 
определя симпатиите ни 
към миналото – съотно-
шението между пенсията 
и средния доход до нача-
лото на прехода е 63,18%. В 
момента то е 19,83 на сто…

Пита се в задачата ко-
га нацията е просперира-
ла. Отговорът е категори-
чен. И още, в задния двор 
на обществото ли са нати-
кани възрастните хора или 
там са ухажваните държав-
ни служители? Вярно е, че 
корупцията, рушветите, 
кражбите, контрабандата 
и прочее характерни по-
роци според КНСБ отнемат 
средства и те не достигат 
на всеки нашенец. За член 
на семейството са необхо-
дими месечно 600 лв., а се 
падат по 495 лв. на бълга-
рин, сметнато на едро. Ние, 
пенсионерите, не попада-
ме и в този параметър. С 
вдигането на парите до 2 
на сто годишно не може да 
покрием поскъпванията за 
разлика от онези 433 хил. 
служители, които ще се об-
лажат с по 10 на сто пове-
че левчета. След размисъл 
на Бойко Борисов явно му 

внушиха, че по-сериозен 
ще е ефектът на 

АТЕСТИРАНЕТО
Механизмът е прост – 

ще се разгласи, че пове-
че ще получат онези, де-
то работят по-добре. Но 
всъщност кой ще опреде-
ля това? Шефът, обикно-
вено той е от ГЕРБ. Дали 
ще даде отлична оценка 
на кадъра, изразяващ не-
гативно отношение към 
властта и желаещ смяна 
на системата? Разбира се, 
че не. Ето как се стягат 
редиците. Противопос-
тавянето и разделянето 
е пълно. Частниците са 
бесни. Първо, подобни 
въпроси се решават от 
тристранната комисия с 
участието на работодате-
лите, синдикатите и пра-
вителството. А защо не и 
на наш – пенсионерски, 
лидер? Второ, не може да 
се последва „заразител-
ният пример” на управ-
ниците, както се надява 
финансовият министър 
Горанов, във всички ос-
танали направления. За-
щото извън държавния 
сектор възнаграждение-

то зависи от продажбата 
на стоките, от данъците, 
разходите, поскъпнали-
те енергоресурси, суро-
вини и т.н. Там нещата са 
истински. Лесно е да се 
раздава онова, което за-
едно сме пълнили, с 20% 
данък добавена стой-
ност, акцизи, такси, гло-
би и пр. Трудно се изкар-
ват стотинките, с неверо-
ятни усилия от слабата, 
крехка средна класа. Чес-
то в непосилна борба с 
администрацията, която 
протяга ръка под маса-
та, заплашва с ревизии, 
проверки, прокурорски и 
полицейски акции и ча-
ка пликче, пълно с банк-
ноти. Излиза, че общият 
казан на хазната ще съ-
бере лапачи, нямащи от-
ношение към сготвената 
в него храна. Имало из-
лишък от 2 млрд. лв. Ако 
е така, дайте ги на пен-
сионерите. Много сме, 
ще вдигнем оборота на 
стоките от първа необхо-
димост. Ще се отоплява-
ме по-добре през зима-
та, ще се къпем по-чес-
то, дори ще ходим на зъ-
болекар… Този милиард 
и сто милиона, които ще 
влязат в бюджета за дого-
дина за служителите оти-
ва в непроизводствения 
сектор и е грозен предиз-
борен подкуп. Не толко-
ва за предстоящите през 

май избори за евродепу-
тати, колкото за евенту-
ално предсрочно гласу-
ване за парламент, чука-
що на вратата ни според 
повечето социолози. 

Страхът Бойков е без-
спорен. През целия ав-
густ, вместо да се развли-
ча на тенискорта, в СПА 
център или биещ дузпи 
на „Бистришките тигри” 
в обновения им стадион, 
той обикаля провинция-
та. Колкото и да го е пази-
ла многобройната охра-
на от „всенародната лю-
бов”, не е възможно да не 
е усетил общото настрое-
ние. Последните изслед-
вания показват същест-
вена промяна в общест-
веното мнение и навли-
зане в 

КРИзА НА ВЛАСТТА 
Оценката на прави-

телството е среден 3,29 
според „Медиана”. Отчи-
тащите, че Борисов до-
бре се справя, са нама-
лели за 3 месеца с 10 на 
сто. Личният му рейтинг е 
паднал с 6 пункта до 36%. 
Във врата му диша Корне-
лия Нинова с 34 на сто. Го-
лемият противник – пре-
зидентът Радев, се радва 
на симпатиите на 66 про-
цента от българите. Же-
лаещите ГЕРБ да си оти-
де са 29%. 37 на сто все 
още са противници на 
предсрочни избори. Раз-
ликата между изчерпала-
та се партия на пожарни-
каря от Банкя и евентуал-
ната партия на Румен Ра-
дев е чувствителна – 48,8 
на сто.

Нашата прогноза, че 
патриотите са пътници от 
сцената и попадналите в 
прегръдката на Борисов 
неизбежно загиват, се оп-
равдава. Волен Сидеров 
губи 5% от обичащите го 
и е с 16 на сто симпатии. 
Валери Симеонов го бие 
с 3% - 19 на сто. Малки-
те коалиционни партньо-
ри, ако се разведат, накъ-
дето са тръгнали, ще гле-
дат пленарната зала през 
крив макарон. Дори и да 
влязат заедно, ще са след 
ДПС поне с 3%.

Основният опонент – 
БСП, е мръднал с про-
цент нагоре, но остава на 
3,5% след ГЕРБ. Защо, пи-
тат се ляво настроените 
хора. Главно заради ма-
сираната клеветническа 
кампания и медийното 
оплюване на всички до-
бри и опасни за властта 
действия и намерения 
на столетницата. И еже-
дневното набиване в съз-
нанието на читателите и 
зрителите, че тя не е ал-
тернатива.

ПодкуП

Обединението на антигербаджийските сили е за-
дължително, за да се постигне смяна на система-
та, която показа своята несъстоятелност. иначе 
с подкупи, с чуждата обща пита, с която Бойко ще-
дро прави помени, нещата може да се завъртят и 
да останат на същото място, което ще е пагубно 
за страната. трудно е да се върне социализмът без 
революция. но има достатъчно добри скандинавски 
модели за заимстване. да не говорим, че при разпад 
на европейския съюз смяната на посоката на дви-
жение от Запад на изток е прекрасен вариант за 
измъкване от блатото на нищетата…

 стефан льовен 
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От семейния алБУм

ÍÀÃËоÑÒ!

„Æивот на друãи посветен“дългОлетниЦи

Необходим е закон 
за българския език

Това е ред от стихо-
творението "Обрече-
ност" на доцент доктор 
иван сечанов, предсе-
дател на Съюза на ве-
тераните от войните в 
България (СВВБ). Той е 
един от доброволци-
те, включили се в ре-
довете на Българската 
армия, която за първи 
път в 13-вековната ни 
история с оръжие дос-
тигна Австрийските Ал-
пи и даде своя принос 
за запазване територи-
алната цялост на стра-
ната. При проведената 
мобилизация през сеп-
тември 1944 г. под зна-

мената се нареждат 454 
653 бойци, от които в 
края на войната са реги-
стрирани 53 699 жертви. 
Сега доктор Сечанов е 
начело на СВВБ и ръко-
води около 3000 живи 
ветерани заедно с още 
толкова техни потомци 
и съмишленици.

Той е роден на 28 
ноември 1926 г. в се-
ло Православ, Старо-
загорска област. Учи в 
гимназията в Чирпан, 
но заради антифашист-
ка дейност е заплашен с 
изключване и арест, за-
това преминава в неле-
галност и става партиза-

нин в Първа средногор-
ска бригада "Христо Бо-
тев". Макар и ненавър-
шил 18 г., заминава на 
фронта. Проявил се ка-
то добър стрелец и го 
направили картечар, за 
което си спомня: "Оба-
деше ли се картечница-
та ми, всички мини се 
насочваха към ме-
не, как оживявах - 
не знам, но оглу-
шах..." 

След първата 
фаза на Отечес-
твената война се 
завръща в роди-
ната и завършва 
гимназиалното 
си образование. 
Следва медици-
на и се дипломи-
ра през 1954 г. Ра-
боти като участъ-
ков лекар на чети-
ри села и не след 
дълго става око-
лийски лекар на 
Чирпан. 

Сега с умиление си 
спомня: "Това бяха хуба-
ви години - до обяд ад-
министративна работа 
с интересни хора, след 
обяд - в кабинета леку-
ване на още по-интерес-

ни пациенти."
След закриването на 

околиите през 1959 г. 
доктор Сечанов е на-
значен за главен лекар 
на болницата в Чир-
пан. Придобива специ-
алност по социална хи-
гиена и организация 
на здравеопазването. 

Повишават го за окръ-
жен лекар на Стара За-
гора, където работи до 
1963 г., и като много до-
бър организатор го на-
значават за началник на 
планово-икономически 

отдел в МЗ. 
Запознава се със 

системите на здравео-
пазването в различни 
страни. Днес с ностал-
гия разказва: "Обико-
лил съм много държа-
ви по целия свят. Видях 
полезни и интересни 
неща, но се убедих, че 
организацията на здра-
веопазването в нашата 
страна има съществени 
предимства." 

За нейното усъвър-
шенстване на още по-
високо ниво той пола-
га големи грижи като 
заместник-министър на 
народното здраве в пе-
риода от 1970 до 1978 г. 
Има над 80 научни пуб-
ликации по проблеми на 
организацията и ефек-
тивността на здравната 
дейност, по планиране-
то и икономиката в ме-
дицината.

През 1977 г. е избран 
за председател на Проф-
съюза на здравните ра-
ботници - организация-
та с 243 хиляди члено-
ве. Удостоен е с високо-
то звание „Заслужил ле-
кар" (1979 г.). След на-

вършване на 63-годиш-
на възраст се пенсиони-
ра и се отдава на грижи 
за семейството. Със съ-
пругата си, също здра-
вен служител, са отгле-
дали сина им - доцент 
Таньо Сечанов, хирург 
ендокринолог, и дъще-
рята Боряна Сечанова, 
хореографка на балет 
"Арабеск". Имат чети-
рима внуци и една пра-
внучка, а единият от 
внуците - доктор Иван 
Сечанов, ординатор хи-
рург, следва пътя на дя-
до си.

От досегашните 
председатели на СВВБ 
- писателя Богдан Гло-
гински, народопсихоло-
га Ефрем Карамфилов, 
военачалника генерал-
лейтенант Тако Кръстев, 
стоматолога доктор То-
дор Анастасов, са оста-
нали трайни и запомня-
щи се следи. Към значи-
мото наследство от те-
зи авторитетни лично-
сти доцент Иван Сеча-
нов прибавя нови по-
стижения в родолюби-
вата дейност.

Тодор кериН

Уважаема редак-
ция,

Слушах по ед-
на от национални-
те телевизии изказ-
ване на бившия ми-
нистър на социал-
ното министерство 
Иван Нейков за пен-
сиите. Ставаше въ-
прос за така нарече-
ния пенсионерски ту-
ризъм. Много бълга-
ри отиват да рабо-
тят в Германия, Гър-
ция, Испания, за да мо-
гат хем да подпома-
гат семействата си, 
хем да си изкарат па-
ри за старини. Меди-
ята беше направила 
анализ на това какви 
пенсии получават хо-

рата в Европа и как, 
ако работиш в Гер-
мания например само 
5 години, може да по-
лучиш пенсия от 200 
евро, каквато тук по-
лучаваш за работа 
35 г. А после си я хар-
чиш у нас и си живе-
еш царски. Оказа се, 
че и в уж закъсала-
та Гърция най-ниска-
та пенсия от 345 ев-
ро е предостатъчна, 
за да може човек да 
живее спокойно в на-
шата родина. На уди-
вената от информа-
цията водеща Иван 
Нейков с плам очите и 
неадекватен ентуси-
азъм отговори (цити-
рам по памет): ”Ето 

това е Европейски-
ят съюз!!! Най-цен-
ното е, че има дви-
жение на хора и ка-
питали. Работиш 
на едно място, а 
получаваш парите 
си на друго – къде-
то искаш…” 

А защо въпрос-
ният експерт не 
отговори дали с 
нашите пенсии 
може изобщо да 
се живее в друга 
страна от Евро-
съюза?! Като мно-
го добре знае, че 
дори в България с по-
даянието от 200-300 

пенсии в 
посочени-
те стра-
ни били 
много ви-
соки. А за-
що у нас не 
са? Защо 
всеки ра-
б о т о д а -
тел гледа 
да внася 
минимал-
ни сред-
ства за 
осигуров-
ки на свои-
те работ-
ници, а ня-
кои дори 
и това не 
п р а в я т ? 

Вече 11  години изми-
нават, откакто сме 

в клуба на богатите – 
Европейския съюз. За-
що нашите управни-
ци не направиха та-
ка, че да се изравнят 
поне малко от малко 
доходите ни с тези на 
останалите страни? 
Защо и ние само си 
мърморим, а не вди-
гаме глас за права-
та си? 

Да работиш 35 го-
дини и да вземаш пен-
сия колкото за рабо-
та 5 години?! Ами 
дайте всички да ста-
нем пенсионни турис-
ти, пък в България да 
идваме само лятото 
на море! Това ли е кя-
рът на членството 
ни в ЕС?! Е, мерси боку! 

Уляна иваНОва
лева не се изкарва?! 

Ама вноските за 

семейството на василка и лазар Пееви от село са-
довец на сватбата на техните роднини лъчезар и ана. 
дядо лазар е учител по професия, уважаван музикант 
и най-добрият дядо и баща. Заедно със съпругата си 
василка Пеева миналата година отпразнуваха своята 
златна сватба. създали са прекрасно голямо семей-
ство и се радват на четирите си внучета.

станимира ДиМиТрОва

В тазгодишните зре-
лостни изпити се комен-
тираше въпросът за при-
лагането на пълния член 
при говора и правописа 
на българския език. Това 
ме накара да взема отно-
шение за спазването на 
литературния българ-
ски език.

1. По използването на 
пълния член. Много чес-
то слушаме по радиата и 
телевизиите от политици, 
депутати и др.: „влизам в 
зала”, вместо „в залата”, 
„излизам на сцена” вмес-
то „на сцената”. Много са 
подобни примери.

2. Често се използват 
диалектните форми с ме-

кането като „ще ги бие-
ме”, „ще направиме” и т.н. 
вместо „бием”, „направим” 

и др. 
Така говорят немалко по-
литици, за съжаление – и 
премиерът Б. Борисов.

3. Употребяват се жар-
гони. Хубавите български 

думи „красив” и „хубав” са 
заменени с „готин”. Тези 
жаргони чуваме дори от 
водещи журналисти по 

българските медии от 
музикалните среди.

4. Налагат се чуж-
дици в езика ни – 
„кастинг” вместо 
„прослушване”.

Езикът е един 
от основните беле-

зи на нацията. Загу-
бим ли го, изчезваме 

като народ. 
Ето защо настоявам не-

забавно да се приеме за-
кон за българския език!

инж. ангел калаЙДжиев,
с. Долна махала, 

обл. Пловдив

тираше въпросът за при-
лагането на пълния член 
при говора и правописа 
на българския език. Това 
ме накара да взема отно-
шение за спазването на 
литературния българ-

1. По използването на 

вместо „бием”, „направим” жаргони чуваме дори от 
водещи журналисти по 

българските медии от 
музикалните среди.

то слушаме по радиата и 
телевизиите от политици, 
депутати и др.: „влизам в 
зала”, вместо „в залата”, и др. 

дици в езика ни – 
„кастинг” вместо 
„прослушване”.

от основните беле-
зи на нацията. Загу-

бим ли го, изчезваме 
като народ. 

Ето защо настоявам не-
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Óчóдваì се 
êолêо наивно 

сте ïостъïили

сПОделете с нас

съвети на ПсиХОлОга

Уважаеми читатели,
независимо от огромния 

житейски опит на преобла-
даващата част от вас, ре-
шихме да публикуваме поре-
дица съвети на психолог. 

те ще са ви от полза, ако 
сте останали сами и се зада-
ва нова връзка и ще са изклю-
чително важни като съвети 
към дъщерите и внучките. а 
защо не и към снахите…

Когато мъж плаче 

Òúðñÿ ïîëîâèíêàòà ñè

Вече седмица не мога да спя, цял ден чакам 
на терасата да дойде моята приятелка. Нея 
все я няма! Отиде си с последна воля спо-

ред роднините й да не се пуска некролог, да не 
се прави погребение, да бъде изгорена и пра-
хът да се разпръсне на Витоша…

Каквото и да се е случило, каквато и „бележ-
ка да е оставила”, убедена съм, че ако си жи-
вял достойно, задължително е да се простят с 
тебе близки и познати, да имаш гроб, на който 
онези, които те помнят, да носят цветя, да ид-
ват при теб на Задушница и т.н.

Ще нарека дружката си с инициалите С. Г., 
защото едната й племенница е юристка и мо-
же да ме подведе под отговорност. Тя беше ле-
кар кардиолог, при това доста известна. Загуби 
съпруга си преди 15 години. Характерът й бе 
остър, отстояваше позициите си. Аз също ос-
танах вдовица горе-долу по същото време. Са-
мотата ни сближи. Заедно провеждахме инте-
ресни вечери – гледахме телевизия, обсъжда-
хме концертите, на които тя обичаше да ходи. 
Обществената й активност за мен бе начин да 
разбирам какво се случва в района. Възрастна 
съм и почти не излизам от дома.

От две-три години започна да се оплаква, 
че отношенията с племенниците й – нейни на-
следници, защото тя нямаше деца, са доста на-
прегнати. Беше приписала апартамента на ня-
коя от тях и често са й напомняли, че е време 

Без последно 
сбогом
да ги приюти или да освободи собствеността 
им. Започна да говори за самоубийство, макар 
че здравето й бе добро, изключително дина-
мична, придружаваше като медицинско лице 
различни групи екскурзианти и пр.

Преди петнадесет дни бе на гости. Тръгна 
си доста разстроена. Не обърнах внимание. 
Беше събота. Сподели, че ще се вижда с пле-
менничката си, ще вечерят заедно. С коя от 
двете, не запомних. 

В неделя сутринта както обикновено по-
звъних по телефона – трябваше да е вкъщи. 
Учудих се къде е отишла, защото споделяше 
всичко с мен. Няколко дни се опитвах да се 
свържа с нея, но напразно. Притесних се, по-
молих сина да провери да не би да й се е слу-
чило нещо лошо. 

Така седмица след като са я намерили пад-
нала в антрето, научих, че е починала! Пле-
менниците дошли с погребална агенция, из-
несли тялото и толкова.

Каквото и да е станало, дори да се е от-
ровила, трябваше заслужено да я изпратим. 
Страшно ми тежи нейният край и решението 
на близките й да изпълнят „последната воля”. 
Ако е било така, щях да знам…

Надявам се да ми олекне, след като споде-
лих болката си. Съветът ми към всички въз-
растни собственици на жилище: не бързайте 
да приписвате каквото и да било на когото и 
да е! За да не ви подсетят, че нещо доста сте 
се забавили за срещата с Всевишния! И да не 
ви изгорят набързо, разпръсквайки праха не-
известно къде, да не останете без гроб.

Подписвам се с инициали. В случая поука-
та е важна. А онези, които трябваше да зна-
ят причината за изчезването на д-р С. Г., ще 
го разберат от вестника.

М. Д., софия, на 91 г.

Свикнали сме жени-
те да ронят крокодил-
ските сълзи, а мъжете 
да са непоклатими в 
емоционално отноше-
ние. Когато обаче ро-
лите се разменят, же-
ните сякаш често  ре-
агират твърде неадек-
ватно и остро, като та-
ка съвсем задълбоча-
ват проблема.

Когато мъж си позво-
ли да се раз-
п л а ч е 
пред 

жена, 
има сери-
озна причина за 
това. Мъжете, макар и 
мнозина да са силно 
емоционални, се стре-
мят да са въздържани 

във външните прояви 
на емоционалността си. 
Ето защо леко навлаж-
нените очи на мъжа 
пред вас означават, че 
той ви е гласувал пъл-
но доверие, чувства ви 
близка и търси разби-
ране, подкрепа и утеха 
във ваше лице. Така че 
не го предавайте! Пре-
небрежителното отно-
шение, присмехът или 

остро-

т о 
приема-

не на емоциите му мо-
гат да оставят трайна и 
болезнена следа върху 
чувствата му.

Има жени, които смя-
тат, че е под достойн-
ството на мъ-
жете да пла-
чат пред ня-
кого и роне-
нето на сълзи 
е самотно за-
нимание, що 
се отнася до 
мъжете. Дру-
ги смятат, че 
сълзите на 
един мъж, за 
които със си-
гурност има 

с е р и о з н а 
причина, 
са тежък 
товар за 
една же-
на, коя-

то е свик-
нала мъжът 

да бъде опората в ед-
на връзка. А когато той 
плаче, жената сякаш 
чувства, че трябва да 
поеме огромен товар 
и отговорност вместо 
него, помагайки му та-

ка да се справи с про-
блема, който го измъч-
ва. Трети обаче нямат 
нищо против да пода-
дат рамо на разплакан 
мъж и намират това за 
чисто човешко и със си-
гурност не срамно, ни-
то пък проява на сла-
бост.

От психологическа 
гледна точка, плачей-
ки пред жена и полу-
чавайки утеха от нея, 

мъжът се връща в дет-
ството си, когато май-
ката е била тази, коя-
то го е успокоявала и 
му е давала сили да се 

справи с проблемите 
си. Сълзите карат мъжа 
да се чувства уязвим, но 
в същото време осво-
боден от всякакъв то-
вар, точно както се чув-
ства едно дете. И точно 
в тази позиция мъжът 
се нуждае най-много от 
вашата подкрепа и съп-
ричастие.

А като жена навяр-
но имате характерната 
женска черта -  любо-

питство. Но не се надя-
вайте, че заедно с мъж-
ките сълзи ще дойде и 
светкавичното обяс-
нение каква е причи-

ната за тях. Така че не 
прибързвайте с въпро-
са „Защо плачеш?“ или 
„Какво е станало?“, а 
просто кажете „Спо-
койно, аз съм до теб!“, 
а обяснението за съл-
зите ще дойде съвсем 
скоро от само себе си.

А когато бурята от-
мине, се дръжте така, 
сякаш нищо не е ста-
нало. Игнорирането 
на ситуацията след и 

дори и в мо-
мента, в който 
мъжът плаче, 
ще му помог-
не по-бързо 
да се възста-
нови психиче-
ски и емоцио-
нално. Докато 
наблягането 
и напомняне-
то за сълзли-
вата и срамна 
за мъжа ситу-
ация чрез пов-
дигане на ре-
дица въпроси 
по-скоро ще 
накара мъжа 
да се затвори 
в черупката си 
и да споделя с 

вас още по-малко не-
ща, чувствайки болез-
нения спомен за съл-
зите си, пролети пред 
вас.

Драга редакция,
Пиша ви по повод писмото на Геновева Кръстева 

от София, поместено в брой 34 от т.г. на в. „Пенси-
онери”, озаглавено „Не бъдете наивни като мен!”. В 
него читателката описва запознанството си с чо-
век от обява във вестник и как я е измамил, като 
й поискал голяма сума пари и след това изчезнал.

Уважаема г-жо Кръстева,
Учудвам се колко наивно сте постъпили. Ако аз 

бях на ваше място, още в момента, в който този 
човек ми поиска парите, щях да се усъмня в него-
вата добронамереност и нямаше да му ги дам. За 
съжаление каквото е обществото ни, такова е и 
отношението между повечето хора, включител-
но между мъж и жена. Аз също съм търсила в обя-
ви за запознанства моята половинка, но не можах 
да я открия и се отказах. Чувала съм от мои при-
ятелки и познати, че са намирали нормални мъже 
в тези обяви, но аз не случих на такъв. Реших да не 
мисля по този въпрос и оставих всичко на случай-
ността. Ако Господ е рекъл, мечтаната половин-
ка ще се появи!

анастасия илиева, софия
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Роден край

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

На Бузово кале времето е спряло
нявала пътя и прохода към село Ка-
занка, в северните склонове на Сред-
на гора, отблъсквала удари от север 
и настъпления откъм Старозагорско 
и Пловдивско по пътя към Казанлък. 

Южно от крепостта в местността Чер-
ковищата намерили основи на две 
църкви. А в местността Суваткруша 
следи от старо тракийско селище и 
некропол, разказват стари сказания 
и легенди за хората, живели някога 
по тези места. Изкачиш ли се по пъ-
теката до Бузово кале, от горе се от-
крива невероятна гледка към доли-
ната на тракийските царе. 

Легенди разказва вятърът над село 
Бузовград. Там е Бащин камък -  Бу-
бакая, или Врата на богинята Майка 

- скално светилище с грамадни вал-
чести камъни, с прозорец към връх 
Мазалат с надморска височина 2197 
м. Днешните хора знаят, че това е 
древно астрономическо съоръже-
ние отпреди 4 хиляди години, с ко-
ето се е сверявал тракийският кален-
дар по лятното слънцестоене. Изу-
мена разглеждам древното камен-
но съоръжение с култов характер 

за наблюдаване залеза на слънце-
то. Археологически изследвания по-
казват, че то е построено в периода 
1800 – 1600 г. пр. н. е. и е използва-

но за астрономически наблюдения 
и поддържане на календара. Исто-
риците твърдят, че скалното свети-
лище е обслужвало култа на траки-
те към слънцето.

В подножието на Бузово кале е раз-
положена Долината на тракийските 
царе със столицата на одрисите Севто-
полис, днес на дъното на язовир „Коп-
ринка“, и редица подмогилни храмове 

и съоръжения, датиращи според архе-
олозите в периода 600 – 200 г. пр. н. е. 

От тъмните подземия 
на Съдебната палата в 
София, изпод черната 
пепел на тонове въгли-
ща в началото на 90-те 
години на XX век ще из-
лязат няколко стари во-
енни сандъка.

На някои от тях все още 
стоят непокътнати печа-
тите на две от българ-
ските дивизии, сражава-
ли се в Първата световна 
война в Македония и Од-
ринска 
Тракия.

К о -
г а т о 
експер-
тите на 
Нацио-
налния 
и с т о -
р и ч е -
ски му-
зей от-
в а р я т 
сандъ-
ц и т е , 
вместо 
ръждясали снаряди въ-
тре намират непокътна-
ти съкровища на 750-го-
дишната Охридска архи-
епископия - най-дълго 
съществувалата българ-
ска църква.

Предмети от злато и 
сребро, свети мощи и 
ценни икони, останали 
запечатани в мрак и ук-
рити за света в продъл-
жение на дълги десети-
летия. Тези впечатлява-
щи артефакти, част от т. 
нар. Секретен фонд, са 
спасени от разграбване 
и унищожение по вре-
ме на Първата световна 
война от специален от-
ряд, воден от трима беле-

жити учени – професори-
те Богдан Филов, Йордан 
Иванов и Атанас Ишир-
ков. 

Най-ценният от екс-
понатите на Секретния 
фонд, изложени днес в 
Националния историче-
ски музей, е златната ко-
рона на охридския ар-
хиепископ. Тя е от пър-
вата половина на XVIII 
в., обсипана с повече от 
200 скъпоценни и полу-

скъпоцен-
ни камъни 
- рубини, 
изумруди и 
диаманти, 
оценени за 
40 милиона 
долара.

П р е д -
полага се, 
че патри-
а р ш е с к а -
та митра е 
специален 
подарък от 
Венеция за 
охридските 
архиепис-
копи, които 
в периода XV-XVIII век все 
по-често започнали да се 

ме на турското 
владичество тази 
църква е седали-
щето на Охрид-
ската архиепис-
копия. Там се па-
зят и мощите на 
свети Климент и 
затова местните 
започват да на-
ричат храма на 
негово име. Ос-
вен Охрид отря-
дът обикаля и 
епархиите в Би-

толя, Серес и Драма.
Короната пристига в 

София през 1916 г. заед-

но с други спасени цен-
ности. България губи 
войната и според клауза 
126 от Ньойския договор 
страната ни  е трябва-
ло да върне всичко взе-
то на Гърция и на Сър-
бо-Хърватско-Словен-
ското кралство. За да не 
попаднат в чужди ръце, 
ценностите са зазидани 
в бившата Буюк джамия 
в София, където остават 
скрити до изтичането на 
срока на репарационни-
те клаузи.

От 1925 г. съкровище-
то е законна българска 

собственост, но въпреки 
това никой не дръзва да 
го извади на показ и то е 
забравено. Едва през 80-
те години на XX век пре-
насят сандъците от Архе-
ологическия музей в ма-
зетата на Съдебната па-
лата, където по това вре-
ме се помещава Нацио-
налния исторически му-
зей. И отново настъпва 
забвение.

Фондът е разсекретен 
през 1992 г. със съгласи-
ето на Министерството 
на културата от Божи-
дар Димитров по време 

на пър-
вия му 
мандат 
к а т о 
дирек-
тор на 
Н И М . 
Така от 
м р а -
ка на 
подзе-
м и е т о 
и пъл-
ната с 
н е д о -

разумения балканска ис-
тория се появява в цяла-
та си прелест златната ох-
ридска корона – свиде-
телство за това, че исто-
рията може да бъде не са-
мо бреме, но и огромно 
богатство.

Оцеляла като по чудо 
заедно с другите велико-
лепни паметници на бъл-
гарската култура и дър-
жавност, охридската ко-
рона е доказателство за 
историческата памет и 
националната принад-
лежност на хората, оби-
тавали тези земи.

подписват с титлата "па-
триарх на българите". Из-
ключително скъпият по-
дарък от венецианци-
те съвсем не е случаен. 
В този период Европа е 
в смъртен двубой с Ос-
манската империя, коя-
то е стигнала до стените 
на Виена.

Свещената Римска им-
перия, Венецианската 
република, Полско-Ли-
товската държава и Ру-
сия влизат в т. нар. Све-

щена лига, за да спрат аг-
ресията на османците в 

Лятото е повод да не удържам 
духа си у дома. Тръгвам из 
прекрасните природни пъ-

теки на България. Изкачвам се по 
южен склон на Средна Стара пла-
нина. Пред мен се открива много 
рядка забележителност, за която 
дори не ми стига фантазията да 
разбера как е създадена! Наоколо 
цялата природа е обгърната от ти-
шина, спокой-
ствие и неве-
роятна атмос-
фера. Зарежда 
ме с нещо ма-
гическо, живо 
и ме вълнува. 
Така както то-
ва място няко-
га е вълнувало 
древните тра-
ки. 

Пред мен е 
Бузово кале, 
останки на 
крепост на 2 
км югоизточно от село Бузовград, 
намиращо се в Розовата долина. 
Стърчат останки от крепостни 
стени, в най-високата част личат 
стени на наблюдателна кула, зи-
дария от ломени скали, споени 
с бял хоросан, смесен с парчета 
от тухли и цигли. Тук археолози 
намерили монети от времето на 
Константин Велики (306-337 г.н.е) 
и части от ранновизантийска ке-
рамика, както и от Второто бъл-
гарско царство. Крепостта охра-

Проф. атанас 
иширков

Проф. йордан 
иванов

Църквата "света Богородица Перивлепта"

короната на охридския архиепископ

 Дарина НеНОва

Централна Европа. В пре-
говорите за съвместни 
действия срещу силите 
на падишаха титлата "па-
триарх" е нужна като сви-
детелство, че носителят й 
представя целия христи-
янски български народ.

С избухването на Пър-
вата световна война ди-
ректорът на тогавашния 
Народен музей Богдан 
Филов праща писмо до 
командващия армията 
ген. Жеков с молба уче-

ните да не се 
мобилизират 
и изпращат на 
фронта. Вмес-
то това да бъ-
де сформиран 
секретен от-
ряд, който да 
издирва, съби-
ра и спасява от 
погромите на 
войната ценно 
и с т о р и ч е с к о 
наследство.

Така хората 
на Филов сти-
гат до църквата 
"Света Богоро-
дица Перивле-

пта" в Охрид, където на-
мират короната. По вре-

Битката при дойран
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Повече от два месеца 
след световната премие-
ра на новия си албум "Бу-
уЧииМиш" "Мистерията на 
Българските гласове" про-
дължава с концертите по 
неговото про-
мотиране и с 
огромен успех 
го представя в 
Европа.

В началото 
на август 2018 
г. българският 
хор, носител на 
"Грами", изне-
се самостояте-
лен концерт в 
Полша на сце-
ната на алтер-
нативния мла-
дежки фести-
вал Off Festival 
в Катовице.

Пред сцената на бъл-
гарския хор беше препъл-

нено с разнородна публика 
- имаше повече от 2000 ду-
ши. Те аплодираха шумно и 
екзалтирано всички песни 
от програмата. Накрая бук-
вално не позволиха на хора 

и музикантите да слязат от 
сцената с нестихващи апло-
дисменти, продължили по-

вече от 10 минути.
Освен силната подкре-

па на публиката директо-

рът на фестивала също из-
прати специални благодар-
ности до продуцентите на 

хора, определяйки пред-
ставянето му като "неверо-
ятно", а концерта за един от 
най-успешните на фестива-
ла. Възторжени са отзивите 
и на полските медии, които 
споделят впечатления като: 
"Историческа сила на духа 
и красотата, която е била 
усъвършенствана за пери-
од, по-дълъг от човешкия 
живот, и която може да бъ-
де гледана със смирение."

Според изданието Interia 
muzyka "хорът с традици-
онните си костюми, със сво-
ите инструменталисти и ди-
ригент се представи пове-
че от добре, с невероятен 
вкус и красота. Не бихме 
излъгали, ако напишем, че 
концертът им бе... очаро-
вателен".

"Ìèñòåðèÿòà íà Áúëãàðñêèòå ãëàñîâå" 
ïîêîðÿâà Åâðîïà

Ïðèêàçêà, â êîÿòî âñåêè å ãåðîé

Международни-
ят фестивал за 
авторска маке-

донска песен и изпъл-

нителско изкуство „Пи-
рин фолк” се проведе в 
курортния град Сандан-
ски за 26-и път. В дет-

ската ве-
чер атрак-
ция стана 
известни-
ят посла-
ник на ав-
тентична-
та българ-
ска песен 
георги го-
цев, кой-
то излезе 
на сцената 
заедно със 

сина си иван и внука ге-
орги, облечени с одежди 
на националния трибагре-
ник. Всички станаха на кра-

ка, когато благоевградско-
то трио Гоцеви запяха „За-
вещание“. 

 Първата награда в дет-
ската надпревара безапе-
лационно отиде при васи-
лия Петрова от Кюстендил 
за изпълнение на „Собра-
ле ми се, йотбрале“. Вто-
ро място бе присъдено на 
две момичета: Йоана са-
шова от Кюстендил за из-
пълнение на народната 
песен „И аз съм мома“ и 
Николета Димитрова от 
Петрич с песента „Тръгна-
ла мома“. С приза за тре-
то място си тръгна викто-

рия Тодорова от Плов-
див за изпълнение на пе-
сента „Домакине“. Певи-
цата Гуна Иванова и та-
лантливите й внучки Ива 
и Велислава Костадино-
ви (на снимката) също 
изненадаха зрителите, 
вадейки песен от стара-
та ракла - съкровищница 
на македонската песен.

В конкурса за автор-
ска песен конкуренция-
та бе голяма. 15 издър-
жани композиции проз-
вучаха на живо в Летния 
театър, както и пред сто-
тици хиляди пред телеви-
зионния екран. В надпре-
варата се включиха пет 
дуета и едно трио. Всич-
ки изпълнители се пред-
ставиха и с впечатляващи 
тоалети в стилистиката на 
македонските традиции, 
а хореографиите им бя-
ха дело на ансамбъл „Чи-
нари“.

Вокалните си умения 
премериха също 15 пе-
вци. Тази година впечат-
ление направи ниската 
възраст на участниците, 
като повечето бяха око-
ло 20-годишни.

 С прецедент ще ос-
тане в историята 26-ото 
издание на международ-
ния. За пръв път един из-
пълнител спечели първо-
то място и в двата кон-
курса. Талантливият но-
сител на големите награ-
ди е трио „Булгарина“. 
Трите момичета впечат-
лиха фестивалното жу-
ри с авторската си песен 
„Три сестри“, както и с из-
пълнение на живо на „На 
Пирина юнак лежи“. 

И с това прецедентите 
не свършват. Втората на-
града също е дублирана 
от един изпълнител. То-
ва е чаровната Цветели-

на веселинова, която из-
пълни авторската песен 
„Сърце на место“ и на-
родната „Едно мало дете“. 
Втора награда в конкур-
са за изпълнителско из-
куство беше присъдена 
и на стиляна алексиева 
за изпълнение на песента 
„Не заспа ли, Яне“. Трета 
награда при авторските 
композиции е за песента 
„Песен за любов“ в изпъл-
нение на светлин Мила-
нов и евелина алексан-
дрова, а за изпълнител-
ското майсторство награ-
дата отиде при илияна 
катеринкина с песента 
„Моме дяволита“.

Журналистическото 
жури също бе единодуш-
но в преценката си. Сим-
патиите на членовете му 
отидоха еднолично при 
Цветелина Веселинова и 
за двата конкурса. Млада-
та дама очарова и зрите-
лите в Летния театър, ка-
то грабна тяхната награда 
за вокалното си майстор-
ство и с това си тръгна от 
фестивала с цели 5 приза.

Другите фаворити на 
публиката в Летния теа-
тър са Светлин Миланов 
и Евелина Александрова. 
И телевизионните зрите-
ли избраха своите лю-
бимци: Бойка Дангова и 
Денислав Нанков събра-
ха най-много гласове при 
авторските песни, а Ра-
достина Николова огла-
ви изпълнителското из-
куство. Специален гост 
беше Вили Рай, която из-
пълни песни от новия си 
музикален албум. Румя-
на Попова бе подготвила 
уникално шоу с участие-
то на световноизвестния 
„Марко Маркович брас 
бенд“, който обра бурни-
те овации на публиката.

Íàãðàäåíèòå â „Ïèðèí ôîëê“ 

На 17 август бе началото на съ-
битието, което няма аналог в бъл-
гарския фестивален фолклорен ка-
лендар. В местността Добромерица 
край един от най-живописните ар-
хитектурни резервати у нас – село 
Жеравна, се проведе единадесето-
то издание на традиционния ежего-
ден фестивал на фолклорната носия.

Защо толкова хора  продължават 
да се връщат всеки август в Жерав-
на? Само който е живял с неговия 
пулс три дни, той знае отговора.

Фестивалът на фолклорната носия 
в Жеравна е масово автен-
тично изживяване, в 
което всеки се по-
тапя добровол-
но, приемайки 
условията на 
фестивалния 
правилник. 
А той е съз-
даден, за да 
се случи наис-
тина един скок 
назад във време-
то за три дни, съвре-
менният човек да се от-
късне от цивилизацията и да 
се пренесе, макар и за малко, в една друга реалност, 
в най-българското време.

Носията е само първото условие, а всъщност е ва-
жен духът на тези, които са избрали да присъстват 
тук. Този фестивал създава приятелства и е любимо 
кътче за срещи на приятели.

Това не е събитие за зрители, а място, където се 
събират хора от една кръвна група.

Фестивалните дни са наситени със събития и въз-
можности. Това е едно от малкото места днес, къде-
то можеш да се наиграеш на хора до насита, дока-
то се редуват да ти свирят четири прочути народни 
оркестъра. Да хапнеш от четирите вида чорби по 
старовремска рецепта и от юнашкия кебап, къкрил 
в „Юнашкия тиган” на сладкодумния майстор Ангел 
от Копривщица.

Да усетиш благоуханието на сочните чевермета и 
печени на жар картофи, да опиташ от кафето, варено 
бавно на горещ пясък, дъха на изпечения пред очите 
ти в стара подница върху жар селски хляб.

Фестивалът тази година се провежда със съдей-
ствието на Министерството на културата и на тури-
зма. Програмата на единадесетото му издание пред-
ложи концерт на младежкия танцов състав „Чудесия“ 
– Пазарджик,  и концерт спектакъл на Фолклорен ан-
самбъл „Тракия“,  концерт на солистката на НФА „Бъл-
гаре“ Албена Вескова и традиционната „Олелия“ – иг-
ри, песни и танци около големия огън с „Роял бенд“ 
– Благоевград,  и оркестър „Лира“ – Добрич,  със спе-
циалното участие на Ваня Вълкова.

Първото фестивално събитие в съботния ден бе 
старинна българска сватба с всичките й изисквани 
от традицията подробности и с истински младожен-
ци. Именно на този фестивал решиха да скрепят в 
брачен съюз дългогодишната си връзка холивудски-
ят актьор Бен Крос и неговата любима - българката 

Деяна (на 
снимка-
та), зара-
ди която 
именити-
ят актьор 
избра да 
живее в 
Б ъ л г а -
рия. 12 
любител-
ски клу-
ба и шко-
ли за раз-

учаване на народни танци от страната  представиха из-
дирени автентични позабравени хора от своя край. 

Старинни носии от различни региони бяха по-
казани в специален конкурс.

Народни борби, надиграване на танцьори 
от смесени двойки, богата концертна про-
грама с участието на именитите ни изпъл-
нители Николай Славеев и Славка Калчева, 
веселие  с оркестър "Канарите"  поддържа-
ха ритъма и настроението.

Факт е, че сънародниците ни, живеещи 
и работещи в чужбина, вече няколко години 

поред планират да си дойдат точно по времето, 
когато той се провежда. Идват да лекуват ностал-

гията си по родното, потапяйки се в неповторимата му 
атмосфера. Фестивалът в Жеравна е желан и чакан, защо-
то е различното събитие. Днешната българска приказка, 
в която всеки е герой, а не просто зрител.



19.IX. - 25.IX.2018 г.
38

Български 9Женски свят

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

На 7 октомври 1861 
г. е сключен най-стари-
ят брачен договор в Бъл-
гария, който днес се съх-
ранява в Народната биб-
лиотека. Договорът ка-
сае сключването на брак 
между Тодор Бурмов и 
Марионка Първова, като 
младоженецът по-късно 
станал първия българ-
ски премиер, а Марио-
нка – първата дама на 
княжеска България.

 Брачният договор на 
семейство Бурмови се 
споменава достатъчно 
често в българските ме-
дии, но напълно погреш-
но инициативата за не-
го се приписва на Тодор 
Бурмов. Всъщност исти-
ната е точно обратната – 
той се оженил по сметка 
и семейството на съпру-
гата му поискало подпис-
ването на този договор, 
за да се защитят интере-
сите на Марионка във 
време, когато тя нямала 
почти никакви права.

Марионка (Мария) 
Първова е потомка на 
търговския род Золото-
вич от Калофер. Тя оста-
нала сираче съвсем мал-
ка и била отгледана от 
вуйчо си Георги Золото-
вич, един от най-богати-
те българи по онова вре-
ме, участник в църковно-
националната борба. Зо-

лотович изпратил пле-
менницата си да учи във 
френски пансион, което 
малцина българи може-
ли да си позволят. Въпре-
ки доброто си образова-
ние и солидната зестра 
на 26 години Марионка 
била неомъжена 
или направо 
стара мома 
за онова 
в р е м е . 
Бракът 
й с То-
д о р 
Б у р -
м о в 
б и л 
уреден 
от ней-
ния вуй-
чо, кой-
то позна-
вал Бур-
мов ка-
то умен 
и добре образован мла-
деж, макар и сравнител-
но беден.

 Георги Золотович бил 
достатъчно модерен и 
либерален настойник и 
позволил на Марионка 
лично да одобри избра-
ния за нея съпруг. Два-
мата се срещнали в дома 
на друг богат търговец 
– Тъпчилещов, на един 
от Принцовите остро-
ви. Няколко дни по-къс-
но се състоял годежът, а 

след два месеца и сват-
бата. Ден преди нея бил 
сключен и прословутият 
брачен договор.

 На първо място дого-
ворът уточнявал каква е 
зестрата на Марионка, 
както и какви ангажи-
менти поема към 

м л а д о т о 
семей-

ство нейният настой-
ник. Булката получила 
100 000 гроша от вуйчо 
си – равностойността на 
7,216 кг злато. Изрично 
било уточнено, че една 
трета от тези пари са ней-
ни, за лични разходи, а 
останалите се дават на 
съпруга за издръжка на 
семейството. По онова 
време жените не разпо-
лагали дори с парите за 
домакински разходи, та-
ка че вуйчото на Марио-

нка се погрижил тя да е 
обезпечена финансово. 
Освен това той обещал 
на младото семейство да 
им осигури жилище в ед-
на от къщите си в Цари-
град или да им изплаща 
рента, ако се наложи да 
живеят в друг град. От-

делно от парите в до-
говора били описа-

ни в детайли всич-
ки вещи, бижута 
и дрехи, които 
Марионка по-
лучава, вклю-
чително и ве-
че употребява-
ните. На свой 
ред младоже-

нецът й подаря-
вал бижута, кои-

то макар и по-ма-
лобройни от тези, 
които тя вече има-
ла, били с диаман-
ти. Договорът бил 

сключен в три екземпля-
ра – по един за младо-
женците и за вуйчото. 

По това време Тодор 
Бурмов работи като пре-
водач и съветник по по-
литическите въпроси в 
руското посолство в Ца-
риград. През 1878 г. е 
назначен за вицегубер-
натор на Пловдив, а на 
следващата година - за 
губернатор на София. 
Лично княз Александър 
Батенберг I го посочва 

за първия премиер на 
Княжество България за-
ради голямата му култу-
ра и умерените му по-
литически възгледи. По 
това време Бурмов е до-
бре познат като участ-
ник в църковните бор-
би на българите и спи-
сва вестниците "Съвет-
ник", "Време" и възрож-
денското списание "Бъл-
гарски книжици". Бур-
мов остава премиер на 
държавата, но само за 
5-6 месеца. Отказва се 
от политиката, за да се 
отдаде на науката.

В края на XIX век се-
мейството на Тодор Бур-
мов се настанява да жи-
вее в истински палат - 
къщата на улица “Враб-
ча“ №7 в столицата. Бур-
мов вече е име в поли-
тиката на страната и до-
мът му трябва да е бли-
зо до царския дворец. В 
нея често гостува княз 
Александър I Батенберг. 

„Князът обичаше да хо-
ди най-вече в къщата 
на Тодор Бурмов, защо-
то тя единствена в Со-
фия му напомняше Евро-
па”, пише Симеон Радев 
в „Строители на съвре-
менна България”. 

Стара пожълтяла 
снимка напомня за оне-
зи славни години. През 
1902 г. пред желязна-
та порта на ул. “Врабча“ 
№7 се нарежда цялото 
семейство на Тодор Бур-
мов. В редкия кадър се 
вижда и граф Игнатиев, 
който често гостувал в 
дома. До него седят Бур-
мов и съпругата му Ма-
рионка Золотович-Бур-
мова. Тук са и зетят д-р 
Стоян Данев, съпругата 
му Рада и синовете им 
Ивайло и Владимир.

Четири години след 
този знаменит кадър То-
дор Бурмов умира от ин-
фаркт във влак от София 
за Цариград.

Тъжната съдба на първия 
супермодел в света

От стр. 1
Мънсън е звезда в първите 

"голи" филми, движи се с ролко-
ви кънки из града и вдъхновява 
безброй художници. Тя е тогаваш-
ната икона. Наричана е още "Мис 
Манхатън" и американската Вене-
ра. През 1910 г. е най-популярният 
модел в света. Родена e в Рочес-
тър, Ню Йорк, през 1891 г. Майка 
й се премест-
ва с нея в Ню 
Йорк, когато 
Одри е на 13 
г. Желанието 
й е да напра-
ви дъщеря си 
секс богиня и 
да печели от 
успеха й.

 И ето че 
един фото-
граф случай-
но открива 
15-годишна-
та Мънсън, 
виждайки я 
през витри-
ната на мага-
зин на Пето 
авеню. Така момичето започва да 
позира за фотографи и скулптури.

 През 1915 г. славата на кра-
савицата е толкова голяма, че се 
стига до конфузната ситуация. На 
панамериканската изложба в Сан 
Франциско 152 от общо 200 пред-
ставени скулптури и над полови-
ната от картините представляват 
изображения на Одри. Профилът 
й се появява върху монетите от 
десет цента и половин долар. И 

така в САЩ няма нито един чо-
век, който да не е виждал лицето 
й – дори най-бедните, които из-
общо не се интересуват от изку-
ство.  Черната серия за Одри за-
почва през 1919 г. В красавицата 
се влюбва нейният хазяин. За да се 
ожени за модела, той убива жена 
си. Хващат го, осъждат и го изпра-
щат на електрическия стол.  Одри 

няма нищо общо с 
това, но пуритан-
ската обществе-
ност я отхвърля 
тотално. Никой не 
иска да има нещо 
общо с нея. Одри 
и майка й са при-
нудени да се пре-
местят в малкото 
градче Мексико в 
щата Ню Йорк. Без 
да има голям из-
бор, бившата зна-
менитост започва 
работа като сер-
витьорка. В един 
момент тя е тол-
кова отчаяна, че 
прави опит за са-

моубийство. Спасяват я, но я из-
пращат в психиатрия. През 1931 г. 
е приета в психиатрична болница. 

Когато е вече в много напред-
нала възраст, я преместват в стар-
чески дом, но тя се връща обратно. 
Опитват се да я изгонят повторно 
и вече 104-годишна, тя си отива от 
този свят.  Единственият човек, по-
сещаващ забравената звезда, е ба-
ща й, когото тя не познава. Погреб-
ват ги заедно в един и същи гроб.

Най-старият брачен договор в България

тодор Бурмовмарионка Първова

къщата на тодор Бурмов

„елДа - рУТиН растителни капсу-
ли х 60“ съчетава пет от най-мощни-
те природни средства, прилагани при 
проблеми с кръвоносните съдове - екс-
тракти от елда (гречка), червен лозов 
лист, японска софора, рутин и магнезий. 
Продуктът се прилага успешно при на-
пукани капиляри, разширени вътреш-
ни и външни вени, хемороиди, тром-
бофлебити и трудно заздравяващи ра-

ни, възникнали в резултат на нарушено кръвоснаб-
дяване; за активизиране на  кръвната циркулация и 
лимфния дренаж на венозната система; за увеличава-
не еластичността на стените на вените и нормализи-
ране на кръвоснабдяването; за премахване на напре-
жението и чувството на  сърбеж и изтръпване; за об-
лекчаване на напрежението, отоците, болките и спаз-
мите в краката; за предотвратяване кръвонасяданията 
и ускоряване  резорбцията  при синини и натъртване.

Продуктът „ФОсФаТиДилсериН 
растителни капсули х 60“ е създаден 
в отговор на нуждите от подходяща до-
бавка към храната за повишаване спо-
собността за концентрация и подобря-
ване на умствените способности. Съдър-
жа фосфатидилсерин, L-глутамин и фос-
фатидилхолин. Ускорява предаването на 
информация между мозъчните клетки и 
съдейства за нейното трайно съхраня-
ване. Успешно се прилага при старчески деменции и 
депресии. Стимулира мозъка да произвежда допамин, 
чийто недостиг води до синдрома на дефицит на вни-
манието и хиперактивност. Продуктът е незаменим за 
всеки атлет - любител или професионалист, в качест-
вото си да снижава нивата на кортизол с до 30%. Това 
е от голяма полза за бързото и качествено възстано-
вяване на мускулните клетки, блокирани от кортизол 
и млечна киселина, които възпрепятстват обменните 
им функции. Особено полезен е за атлети занимаващи 
се със спортове, в които е нужна концентрация, висока 
скорост на реакцията, способност да се копират дви-
жения и комбинативност.

„ПарОДОНТ LP растителни капсули х 60“ съдържа 
аминокиселините L-пролин и L-лизин, витамин С, ко-
ензим Q-10, цинк и фолиева киселина за стабилизация 

на оралното здраве, премахване на кли-
ническите проявления на възпалението 
и дистрофията на тъканите и  подпома-
гане на регенерацията им. L-лизинът по-
добрява резорбцията и намалява излъч-
ването на калция. Спомага за образуване 
на колаген и възстановяване на тъкани-
те, за продукция на антитела, хормони 
и ензими. L-пролинът възпира загубата 
на колаген в процеса на стареене, под-

помага заздравяването на хрущялите и подсилването 
на ставите, сухожилията и сърдечния мускул. Витамин 
С е важен за образуването на колаген и укрепването 
на венците. Цинкът има антибактериален ефект и по 
този начин препятства образуването на плака. Фоли-
евата киселина е необходима за клетъчното делене и 
растежа на клетките. Q10 се счита за важен фактор за 
здравето на венците. Като цяло продуктът стабилизи-
ра стените на кръвоносните съдове, намалява риска 
от пародонтоза, кариес, остеопороза и атеросклеро-
за. Подходящ е при оздравителни процеси след нара-
нявания и хирургични операции.

“кудзу растителни капсули х 60” 
съдържа висококачествен екстракт от 
растението кудзу. Има изразено по-
тискащо въздействие върху влечени-
ето към алкохола и тютюнопушенето и 
забавя развитието на физическата за-
висимост към тях. Съдейства за нор-
мализиране функциите на увредените 
органи чрез своето адаптогенно, анти-
оксидантно и хепатопротекторно (из-
чистващо и защитаващо черния дроб) въздействие. 
Снижава алкохолната интоксикация. При употреба-
та му не се отбелязват никакви токсични странични 
ефекти. Освен това кудзу подобрява  кръвоснабдява-
нето на сърдечния мускул, нормализира кръвното на-
лягане и отстранява свързаните с него аритмия, сър-
дечна болка (ангина пекторис), главоболие и свето-
въртеж, изчиства и оздравява стените на кръвонос-
ните съдове.   

ПОДАРЕТЕ СИ зДРАВЕ
с ПрОдУктите на ESPARA GMBH, австрия 

За информация се обърнете към вносите-
ля: “фармаБиОн ПлЮс” еООд,  тел. 02/9532601, 

www.pharmabion-plus.dir.bg     
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 старата поговорка "една ябълка на ден 
държи доктора далеч от мен" може да из-
глежда глупава рима, която сте чували ка-
то дете, но ще се изненадате да научите 
за сериозните ползи от ябълките. 

 съдържат разтворими фибри. те нама-
ляват чревните нарушения, включител-
но дивертикулит, хемороиди и вероятно 
някои видове рак. Помагат да се контро-
лира нивото на инсулина чрез освобожда-
ване на захарта бавно в кръвния поток. 
Почистват и детоксикират, което пома-
га за премахване на тежки метали като 
олово и живак.

 ябълковият пектин помага за намаля-
ване на нивата на холестерола, като на-
малява секрецията на инсулин. 

консумацията на пет ябълки в седмица-
та намалява риска от респираторни забо-
лявания като астма.

Плодът укрепва сърцето, утолява жаж-

дата, овлажнява белите дробове, нама-
лява мукуса и увеличава телесните теч-
ности.

 ябълковият оцет може да помогне за 
предотвратяване на образуването на ка-
мъни в бъбреците.

 ежедневното ядене на ябълки намаля-
ва кожните заболявания.

 яденето на ябълка преди хранене по-
мага на жените да губят 33 процента от 
теглото си в сравнение с онези, които не 
го правят.

 една ябълка има само 50-80 калории и 
няма мазнини или натрий.  Богати са на 
витамин C, A и флавоноиди и малки коли-
чества фосфор, желязо и калций. източ-
ник са на калий, който се грижи за здраве-
то на сърцето.  този плод е полезен и вку-
сен не само в сурово състояние. включете 
го в ежедневното си меню със салати, ос-
новни ястия и десерти. 

ÂÚËØÅÁÍÀÒÀ ßÁÚËкÀ

Пилеøка 
салата

Паé с бутер тесто

ßбúлков оцет

Ëþтеница с 
пúрæени ÷уøки

Ñалата от ÷ервено цвекло с ìоркови

Àпетитни äæолан÷ета 

Ñалата „×ар”

Продукти:  4 кг изпържени, обелени 
и пасирани чушки върхари, 10 кг дома-
ти, изчистени от семките и люспите, 1 кг 
сварени и пасирани ябълки, 1 кг сварени 
и пасирани моркови, сол и захар на вкус 

Приготвяне: Изварете доматения сок 
и прибавете пасираните ябълки и морко-
ви. След като поврят, сложете и пасира-
ните чушки, сол и захар на вкус. Олио не 
е необходимо.

Продукти:  400 г сваре-
но пилешко месо, 3 сварени 
картофа, 2-3 кисели краста-
вички, 1 ябълка, 1 морков, 1 
сварено яйце, 1 с. л. заква-
сена сметана, 1 с. л. горчи-
ца, 200-300 г майонеза, 1 ч. 
л. сол, 1 ч. л. черен пипер

Приготвяне: Пилешкото 
месо се накъсва на дребни 

парчета. Картофите, кисе-
лите краставички, морко-
вът, яйцето и ябълката се 
нарязват на малки кубче-
та. Майонезата се обърква 
с горчицата, сметаната, сол-
та и черния пипер. Всичко 
се смесва и разбърква до-
бре. Сервира се в чиния, на 
дъното на която се слагат 
листа от маруля за украса.

Продукти:  400 г бутертесто, 4 ябъл-
ки, 1/2 ч.ч. захар, 1/2 ч.ч. орехи, 1 ч.л. ка-
нела,  2 с. л. пудра захар

Приготвяне: Ябълките се обелват, 
почистват се и се нарязват на кубчета. 
Прехвърлят се в купа и при тях се доба-
вят смлените орехи (1/2 ч. ч.), кристал-
ната захар (1/2 ч.ч.) и канелата (1 ч. л.). 
Всичко се разбърква внимателно.

Бутер тестото (400 г) леко се разточ-
ва, за да не бухне прекалено при пече-
нето. След това се разрязва на право-

ъгълник, чиято дължина е близка до 
дължината на правоъгълната тава, в 
която ще се пече ябълковият пай.

В единия край на парчето тесто се 
поставя плънката и десертът се завива 
на руло. То се поставя в тава с хартия 
за печене на дъното. По същия начин 
се оформят едно или повече рула в за-
висимост от тавата, в която ще се пече.

По повърхността на ябълковия пай с 
остър нож се правят частични прорези. 
Тавата се поставя в предварително за-

грята фурна и десертът се пече на 180о 
20-30 минути. След изпичане десертът 
се оставя да се охлади и след това се ре-
же на парчета. По желание се поръсва 
с пудра захар (2 с. л.).

Продукти:  2 свински джолана с кожата, 2 
ябълки, 3 глави лук, 1 с. л. сол, 10 скилидки че-
сън,  кимион на зърна, олио

Приготвяне: Измийте джоланчетата и ги 
подсушете внимателно с домакинска хартия. 
Счукайте в хаванче скилидките чесън и ги 

сместе със зехтин и сол. Намажете с получена-
та кашичка джоланите и поръсете с кимиона 
на зърна. Почистете ябълките и ги нарежете на 
тънки резени, а лука - на шайби. Покрийте дъ-
ното на тава за печене с лука и ябълките, сло-
жете изправените джоланчета и налейте вода 
(до средата на тавата). 

Печете до готовност в загрята на 190о гра-
дуса фурна. 

Сервирайте с гарнитура по избор.

Пиле с ябúлки и портокали

чистят. Измиват се добре 
и се настъргват, смилат се 
или се нарязват на ситно 
заедно с корите, сърцеви-
ната и семките. Дръжките 
се отстраняват. Настърга-
ните ябълки се слагат в бу-
тилката. Преварява се 3-4 

л вода, в която след изстиване се до-
бавя около 300-350 г захар или пче-
лен мед. Отделно се разтваря 1 кубче 
мая за хляб. Разтворената мая и во-
дата с прибавената захар се изливат 
в бутилката, като не се пълни дого-

ре, а до извивката. Трябва да остане 
малко пространство, тък като първи-
те дни ферментацията е много бурна 
и сместа се надига и кипи. Отгоре 
се слага марля или капачка, но без 
да се затяга, така че да може да ста-
ва циркулация на въздуха. Бутилка-
та се държи на тъмно или полутъмно 
място.  Първите 20-30 дни тази смес 
трябва да се разбърква или разкла-
ща 2-3 пъти на ден. След около 20-30 
дни (зависи от околната температу-
ра и процента на захарност) плодът 
пада на дъното. Прави се прецежда-

Продукти: 400 г черве-
но цвекло, 400 г ябъл-
ки, 200 г моркови, 2 
скилидки чесън, со-
кът от 1/2 бр. ли-
мон, сол, зехтин, 
3-4 стръка мента 
или целина

П р и г о т в я н е : 
Червеното цвекло се 
сварява. Ябълките, мор-
ковите и цвеклото се настър-

гват на едро рен-
де. Разбъркват 

се с наря-
заната це-
лина или 
мента. За-
ливат се 
с дресинг 

от пасира-
ни скилидки 

чесън, лимонов 
сок и зехтин.

Загрейте фурната на 200о. В 
голяма тава, намазана със 
зехтин, сложете 700 г кар-
тофи, нарязани на тънки 
филийки, 350 г нарязани 
зелени ябълки и 1 голя-
ма глава кромид лук, на-
рязан на тънки пръсте-
ни. Добавете 1 дафинов 
лист, 2 клонки магданоз, 1 
нарязан стрък целина и сит-
но настъргана кората на 1 порто-
кал. Подправете с по ¼ ч. л. смлян карамфил 

и бахар, ¾ч. л. канела, черен пипер 
и щипка сол.

Подредете 8 пилешки гър-
ди в средата на тавата и ги 
поръсете с щипка сол и че-
рен пипер. Залейте с 285 
мл прясно изцеден порто-

калов сок, намажете с 1 с. л. 
зехтин и посипете с 2 равни 

с. л. галета. Запечете във фур-
ната 1-1½ часа до образуване на 

хрупкава коричка. Извадете дафино-
вия лист, украсете и поднесете. 

не на цялата смес, като се използва 
материя, подходяща и за изстисква-
не на смляната маса. След прецеж-
дане течността се връща обратно в 
бутилката, а твърдата маса от смле-
ни ябълки се изхвърля. 

Следва период на ферментация, 
които е сравнително дълъг и е зави-
сим от доста фактори. Обикновено 
са нужни поне 2 месеца, за да ста-
не оцетът, но може да се наложи да 
чакате и повече. В бутилката се об-
разува мътилка, която е нормална 
част от процеса и е форма на оцет-
ната гъба. Не се притеснявайте от 

това и не я изхвърляйте.
След като ферментацията за-

върши и оцетът е готов, добре е да 
го преместите в стъклени бутилки, 
пълни догоре, за да няма много въз-
дух. Съхранявайте на хладно и тъм-
но място в добре затворени бутилки. 

Утайката по дъното, която пред-
ставлява оцетна гъба, може да съх-
раните в малко бурканче с малко 
оцет, добре затворено и в хладил-
ник. Тази утайка използвайте за ус-
коряване на процеса на фермента-
ция, ако правите нова доза ябъл-
ков оцет.

Примерна рецепта за приготвя-
не на домашен ябълков оцет 
(доза за една 10-11-литрова бу-

тилка от минерална вода):  Подбират 
се добре узрели ябълки около 6 кг. Ако 
има загнили участъци, трябва да се из-

Продукти:  400 г прясно 
зеле, 1 зелена ябълка, 1 чер-
вена чушка,  2  краставици,  2 
моркова, 3 домата

За дресинга:  2 сварени 
яйца, 1 с. л. горчица, 150 г ма-
йонеза, 100 г кашкавал,  сол, 
черен пипер и магданоз

Приготвяне: Зелето се 
нарязва на тънки лентички 
и се намачква с малко сол. 
Ябълката се обелва и се на-
стъргва на ренде. Смесва се 
със зелето. 

За дресинга: Кашкавалът 
се настъргва (оставя се мал-
ко за украса), яйцата се на-
рязват на ситно и всичко се 
разбърква с майонезата и 

горчицата. Овкусява се. Са-
латата се ре-
ди, ка-
т о 

в 
сре-
дата на 
салатна чиния се слага ед-
на бутилка, завита с найлон. 

Около нея се слага зеле-
то с ябълката. Върху зелето 

се слага нарязана на ко-
лелца червена чушка. 

Отгоре се нареж-
да краставичка-

та, нарязана на 
колелца. Върху 
нея са настър-
ганите морко-
ви, а след това 
се редят дома-

тите, също на-
рязани на колел-

ца. Изважда се бу-
тилката и в получена-

та дупка се слага дресингът. 
Украсява се с едро настърган 
кашкавал и маслина.
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Страницата подготви  Уляна ПЕТКОВА

Най-иçóìитеëните цâетя 

В момента берем 
най-различни плодове, 
които е дарила гради-
ната ни. Как да познаем, 
че са готови? Беритбе-
ната зрелост на плодо-
вете може да се опреде-
ли по следния комплекс 
от признаци:

1. сила на задържа-
не на плода. В берит-
бена зрелост плодове-
те се отделят лесно от 
носещата ги дървесина.

2. избистряне цве-
та на кожицата и месо-
то. В съзряващите пло-
дове съдържанието на 
зелените пигменти на-
малява и се увеличава 
на жълтите и червените.

3. Твърдост на пло-

довото месо. На опре-
делена степен на зре-
лост съответства опре-
делена твърдост на пло-
довото месо. Установя-
ва се с уреди, наречени 
пенетрометри.

4. възраст на плода. 

За всеки овощен вид и 
сорт съответства гене-
тично определен срок 
от цъфтеж до беритбе-
на зрелост. При късни-
те сортове ябълки той е 
130-146 дни, а при къс-

Кралица на нощта 
(Epiphyllum oxypetalum)

Това, което прави цветето толкова специално, 
е, че е рядко и красиво. Наричано още кралица 
на нощта, цветето може да се види най-вече в го-
рите на Шри Ланка. Само няколко души в света са 
получили шанса да видят растението, защото ос-
вен красотата му има още нещо, което го прави 
специално – то цъфти само веднъж годишно през 
нощта и загива преди утрото.

Има чудесно ухание, а заради краткия си жи-
вот е едно от най-скъпите цветя. И до днес ни-
кой не може да обясни причината за внезапната 
смърт на цветето.

Гибралтарско плюскавиче 
(Silene tomentosa) 

Както подсказва името, това цвете може да бъ-
де открито само в Гибралтар. То е слабо аромат-
но, цъфти през нощта и живее кратко време. Ин-
тересно е, че през 1992 г. ботаническата градина 
на Гибралтар официално обявява, че гибралтар-
ското плюскавиче е изчезнало.

Но след две години, през 1994 г., един скален 
катерач открива, че то е оцеляло и расте в много 
негостоприемни среди. Днес може да се види са-
мо в ботаническите градини на Гибралтар и Лон-
дон, но екземплярите са много малко.

Призрачна орхидея 
(Dendrophylax lindenii) 

То е рядко, подобно на паяжина цвете, което 
расте в Куба и Флорида. Много трудно може да 
се култивира, освен в естествената си среда. Има 
нужда от висока температура и влажност на въз-
духа. Заради това призрачната орхидея попада 
сред най-редките цветя в света.

Това, което обаче е най-необичайното в нея, 
е, че тя няма листа. Поради този факт призрачна-
та орхидея не може да си набави своя собствена 
храна, а се прикачва към друго растение, за да 
получи нужната за живот енергия. Призрачните 
орхидеи цъфтят само за три седмици, в периода 

ето една класация на най-редките и красиви цветя, 
които природата е подарила на света. 

ÁÅÐÈÒÁÅНÀ ÇÐÅËÎСÒ
ните сортове круши-
около 120 дни.

5. чрез скорбял-
на проба. Методът се 
базира на способност-
та на скорбялата да се 
оцветява в синьо под 
въздействието на йод. 
Прерязан по напреч-
ния диаметър, плодът 
се натопява в разтвор 
от 2,5 г йод и 10 г ка-
лиев йодид в 1 л дес-
тилирана вода, поста-
вен в плитък съд. След 
около минута се отчи-
та разпределянето и 
приблизителното ко-
личество на скорбя-
лата. В оптимална бе-
ритбена зрелост 1/3 
до 1/2 от повърхност-
та на отреза е оцвете-
на в синьо.

– ìиìоëетна, но неóâяõâаùа красота

между април и август. По време на своя цъфтеж те 
произвеждат мирис на сапун.

Шоколадов космос 
(Cosmos 

atrosanguineus) 
Шоколадовият кос-

мос е едно от най-кра-
сивите и редки цветя на 
Мексико. Цветето е на-
речено така заради шо-
коладовия си мирис по 
време на цъфтеж. Расте-
нието има тъмночервен 
или кафяв цвят и често 
цъфти привечер в края 
на лятото. За съжаление 
това красиво цвете е из-
чезнало от дивата при-
рода. През 1902 г. мек-
сиканските учени успяват да размножат растението 
от последния вид по изкуствен път. Това означава, че 
днес може да се види само клонинг на оригиналния 
шоколадов космос. Областите, където расте цветето, 
са защитени от закона.

Папагалски клюн 
(Lotus 

berthelotii) 
Папагалският 

клюн безспор-
но е в челните 
редици на най-
красивите цве-
тя в света. Цве-
тето е ендемич-
но за Канарски-
те острови. То 
е кръстено така 
очевидно защо-
то прилича на 
клюн на папагал. 
Цветето цъфти най-до- б р е 
през пролетта и има нужда 
от хладно време. Колебани-
ята в температурата причи-
няват смърт на растението. 
За съжаление сме на път да загу-
бим и това уникално цвете в много кра-
тък период от време. Само няколко растения са ос-
танали до днес. Изчезването на папагалския клюн е 
започнало през 1884 г. Оцелелите видове в Канар-
ските острови са защитени от закона.

Следва в бр. 40

Продължение от бр. 36
Пресаждане: 

Пресаждането може да из-
вършвате по всяко време на го-
дината,  освен през зимата, кога-
то не е необходимо, защото рас-
тението забавя растежа. 

Торене: 
За да цъфти обилно,  хибиску-

сът  има нужда от  често торене.  
Най-подходящи са торове съдър-
жащи азот, фосфор и калий (N-P-
K),  в съотношение 2:1:3 или 2:1:2.  

Подрязване: 
Подрязването  е  от  съществено  

значение  за обилния цъфтеж на  
хибискуса.  извършва се рано през 
пролетта, след като преминат го-
лемите застудявания  и преди рас-
тението  да започне  отново да рас-
те. Подрязването се извършва та-
ка, че  всички  клони, които пречат 
на добрия изглед на храста, да се 
изрежат. главните клони се нама-
ляват с 1/3. всеки подрязван клон 
дава началото на 2-3 нови клона, а 
тъй като хибискуса цъфти на вър-
ха на всеки клон, това значи и по-
вече цвят.  ако е необходимо, мо-
же да се подреже и по всяко дру-

го време на годината с из-
ключение на зимата.  
имайте предвид, че 
периодът между 
рязането и цъф-
тежа е 1,5 – 2 
месеца.  Може 
да подрязва-
те хибискуса  
п о с т е п е н н о , 
клон по клон, 
като така няма 
да имате паузи в 
цъфтежа. 

старите растения, 
които не са орязвани пове-
че от година, може да подрежете 
много ниско. Нужно им е и повече 
време, за да израстат новите раз-
клонения, но по този начин под-
младявате растението.  корените 
също могат да бъдат орязани. 

Размножаване 
размножава се по два начина: 

чрез семена и чрез резници. 
размножаването  чрез  семе-

на  не дава  растението, от което 
сте взели семето,  а  новото расте-
ние придобива  белезите на  два-
мата родители. размножаване-
то чрез резници дава точно то-

ва растение,  от което сте 
взели резника.  ста-

ва по два начина  
–  чрез  вкореня-

ване или чрез 
присадка. Ня-
кои видове 
не могат ус-
пешно да се 
вкореняват. 

За това е не-
обходимо да 

се присаждат 
калемите от же-

лания вид хибискус 
върху домашен хибискус. 

Около 80% от всички хибриди 
успешно могат да се вкоренят. 

Вредители и болести: 
Най-често срещаните  вредите-

ли   по  хибискусите  са  белите му-
шици,  листните въшки и акарите. 
Белите мушици и листните въшки  
може  да унищожите  и с домашни 
средства:   в  литър вода  разтво-
рете  половин  супена  лъжица  те-
чен сапун.  Пръскайте обилно лис-
тата от двете страни, също и мла-
дите листа и издънки.  Повторете  
процедурата още два пъти в рам-
ките на 2-3 дни. 
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Неолиберализмът си отива! 
Ще спите ли спокойно, деца?

Сага за паметниците
диаметър 80 см. След 
1990  г. са откраднати 
след откъртване. Све-
тинята е поругана. По-
ставени са нови и пак 
са откраднати. Това се 
случва близо до властта.

Известно е, че на пър-
вия космонавт Юрий Га-
гарин са посветени раз-
лични паметници. Ми-
налата годи-
на през про-
летта в гр. Бер-
ген, Норвегия, 
пред универ-
ситета беше от-
крит 50-кило-
грамов брон-
зов  паметник 
на Юрий Гага-
рин в чест на 
55 години от 
първия полет 
в Космоса – 
12 април 1962 
г., защото при-
надлежи на це-
лия свят. Неот-
давна в Копен-
хаген, столица-
та на Дания, съ-
що откриха па-
метник на Юрий Гага-
рин и уредиха изложба 
с вещи на космонавта. У 
нас развилата се непо-
зната и необяснима ру-
софобия формира дру-
ги отношения, стигайки 
до нечовешка ярост. В 
България също гостува 
Юрий Гагарин. Посрещ-
нат е в 138-о средно об-

разователно училище в 
София. Там той посаж-
да борчета. Училището 
е кръстено на него. Дър-
ветата вече са големи, 
но училището е преиме-
нувано.

Известно е показното 
разрушаване на мавзо-
лея на Георги Димитров 
в София от тогавашния 

вицепремиер Евгений 
Бакърджиев като зре-
лище без аналог в Евро-
па.Това бе място, където 
хора от цял свят подна-
сяха цветя и е посетено 
от над 18 милиона ду-
ши. Неотдавна по наша 
телевизия известен ар-
тист от турските сери-
али изрази учудване от 

разрушаването на мав-
золея. Каза, че ако някой 
посегне на мавзолея на 
Кемал Ататюрк, той пър-
ви ще легне да го спаси.

Варварски е разру-
шен мемориалът на 
връх Бузлуджа. Архи-
тектурата и изобрази-
телният комплекс, с ко-
ито би се гордяла всяка 
страна, са обезобразе-
ни и оставени на еро-
зията. Строежът е запо-
чнат през 1974 г. и е за-
вършен през 1981 г. Ос-
новно е инвестиран от 
дарения на граждани на 
стойност 14 милиона и 
186 хиляди лева. Из-
граждането е поверено 
на генерал Делчо Дел-
чев, командир на Ста-
розагорската строител-
на дивизия. Сега е обя-
вен за най-бързо рушащ 
се паметник от между-
народни организации. 

Същевременно пов-
семестно се рушат па-
метници на антифаши-
сти и се поругават лоб-
ни места. Паметници 
на загинали партизани 
българи в антифашист-
ката нелегална борба в 
Белгия, Франция, Чехия, 
Словакия и други стра-
ни се съхраняват, под-
държат и се правят въз-
поменания. И в тази сфе-
ра сме противополож-
ност на другите евро-
пейски народи.

Страницата подготви  Цветан ИлИЕВ

Паметниците са 
жалоните на ис-
торията. Всеки 

паметник има поклон-
ници, които му подна-
сят цветя. Който не го 
възприема като свой, 
да го отмине, но няма 
морално право да го 
поругава.

Въпреки че от 1941 
до август 1944 г. бяхме 
в съюз с хитлеристка 
Германия, в семейства-
та ни се говореше с при-
знателност и уважение 
към братска православ-
на Русия  за освобожде-
нието от турско робство 
през 1877-1878 г. Чест-
ваше се 3 март. Няма-
ше оскверняване на па-
метници, гробове. За-
щото се смяташе за мо-
рално престъпление и 
грях. Известно е, че от 
1 март 1941 г. до края 
на август 1944 г. в Бъл-
гария бе съсредоточена 
560-хилядна хитлерист-
ка армия с дислокация 
към Югославия, Гърция 
и СССР. Няма отбеляз-

ан случай за поругава-
не на  български и руски 
паметник през това вре-
ме от германски войни-
ци. За първи път у нас 
след промените от 1989 
г. се създаде пагубно от-
ношение към паметни-
ци на антифашисти, на-
речени само у нас от 
цяла Европа терористи. 
Формира се неудържи-
ма и засилваща се до 
уродливост русофобия. 
Започна демонтаж (ру-
шене) на паметници и 
оскверняване на лобни 
места.

Зад Народната биб-
лиотека „Св. св. Кирил 
и Методий” в София, в 
Докторската градина 
е изграден паметник в 
знак на признателност 
към загиналите 529 во-
енни медици в Освобо-
дителната война 1877 
-1878 г. по проект на 
чеха – академик Анто-
ни Томишек. На памет-
ника освен имената на 
загиналите имаше ос-
ем бронзови венеца с 

На връх Шипка е Па-
метникът на свободата - 
светиня за всеки норма-
лен българин. Преди го-
дини бе окраден музе-
ят и декоративната част 
на вечния огън на Ор-
лово гнездо. Тогава ми-
нистърът на вътрешни-
те работи Цветан Цвета-
нов бе свалил охраната, 
защото не бил стратеги-
чески обект. Голяма част 
от обществото бе готова 
да събере пари за охра-
на на светинята.

Само в България оп-
ределени фашизира-
ни общности искат да 
разрушат паметника на 
Съветската армия и сис-
темно го поругават въ-
преки подписания до-
говор между президен-
тите Желю Желев и Бо-
рис Елцин за опазване-
то му. Поругаването ста-
ва в оживено място и с 
мълчаливото съгласие 
на властта. А в 12 държа-
ви има паметници на Съ-
ветската армия и пред 
всеки от тях има посто-
янно свежи цветя. 

Никой паметник не 
разделя обществото. 
Разделят го български-
те безнравствени поли-
тици, вместо да вземат 
да работят за България, 
ако могат. В последното 
не са ни убедили.

Доц. гено МаТеев, 
доктор на 

философските науки     

Началото на прехода към аме-
риканизирания неолиберален ка-
питализъм у нас бе съпроводено с 
възторжената песен „Комунизмът 
си отива, спете спокойно, деца“. 
Тя стана един от химните на „де-
мократите“, родени от Горбачовата 
перестройка, които обясняваха, че 
„Времето е наше“ и скоро ще вле-
зем в царството Божие. Това цар-
ство Божие бе наречено „демокра-
ция“. А всъщност бе един конкре-
тен вид демокрация –  либерална-
та. Защото за нея основно право и 
ценност бяха правото и ценността 
на частната собственост. В специ-
фичните условия на 90-те години 
обаче това бе неолибералната де-
мокрация, тъй като друга водеща 
нейна ценност беше „свободата“, 
разбрана като свободно движение 
на хора, пари и капитали и защи-
таваща глобализирания и амери-
канизиран капитал, поставил под 
свой контрол националните държа-
ви, особено малките и превърнати 
в периферия страни като България.

„Комунизмът си отива, спете спо-
койно, деца“, пееха „демократите“. 
И „децата“ заспаха. Спяха, докато се 
унищожаваше селското стопанство 
с варварство и безумие, непознати 
в историята. Лошият „комунизъм“ 
бе създал например напоителни 
системи за над 67% от обработва-
емата земя, а „демократите“ млати-
ха и унищожаваха, докато сведоха 

напояваните площи до 1-2%. Клаха 
и ликвидираха животни в мащаби, 
стотици пъти по-големи от скорош-
ното унищожаване на болни овце и 
кози в Странджанския край.

После се заеха с индустрията. 
През 70-те години у нас тя бе по-
мощна от тази в Турция и Гърция, 
взети заедно. Докато „децата“ спя-
ха, „демократите“ унищожиха на-
родно богатство, по-голямо от уни-
щоженото и разграбеното от вар-
варите при ликвидацията на Рим-
ската империя.

Същото се случи със здравеопаз-
ването, с образованието и какво ли 
още не. За петстотин години Осман-
ската империя не успя да унищо-
жи българския народ. Сега, както е 
тръгнало, либералната демокрация 
и неолибералният капитализъм май 
ще го ликвидират окончателно. Ед-
на трета от него вече я няма.

Изминаха близо три десетилетия 
и светът на неолибералната демо-
крация, заради която „децата“ у нас 
заспаха „спокойно“, започна да се 
пука по шевовете. 

Едно от ужасяващите и травма-
тични за българските либерали съ-
бития през последната половин го-
дина беше спонтанната реакция на 
българското общество срещу Ис-
танбулската конвенция. Реагираха 
различни институции, като се по-
чне от православната църква и се 
стигне до Конституционния съд. 

Те отхвърлиха въп-
лътените в конвенци-
ята либерални и нео-
либерални ценности, 
защитавани и с учас-
тието на западни по-
сланици в специално-
то шествие, известно като „София 
прайд“. Стана нещо ужасно, бе от-
хвърлен нормативен акт, смятан за 
висше достижение на неолиберал-
ните ценности, наричани за благо-
звучие „европейски“.

Това обаче май е само началото. 
Вървят процеси, които няма да ви-
дите от екраните на националните 
медии. Там долу, където няма НПО-
та и свят с подбрани телевизионни 
картинки, либералните и неолибе-
ралните ценности са изчезнали съв-
сем и се задава нещо друго.

Тези дни за десети път посетих 
може би най-големия събор, съби-
ращ всяка година хиляди хора на 
Петрова нива. Обикалях сред хора-
та, разглеждах сергиите и забелязах 
ясно очертана тенденция. Хората с 
блузки и фланелки, изписани с думи 
на латиница, бяха по-малко от вся-
кога за сметка на другите – с бъл-
гарски надписи и символи.

Вгледах се в сувенирните магнит-
чета, които хората лепят по хладил-
ниците си вкъщи. На тях бяха всич-
ки наши възрожденци. Там беше 
в различни версии Петко войво-
да. Имаше пет различни магнитче-

та с Тодор Живков, пет със Сталин 
и СССР. Многобройни шапки, фла-
нелки и други символи, свързани 
с днешна Русия – например фла-
нелки с надпис „Русия вперед“ и с 
образа на Путин. Това се търсеше.

Нямаше нито един символ на ЕС, 
на НАТО, нямаше снимки на Юнкер 
или на друг от днешните европей-
ски лидери. Те не съществуваха. 
Продаваше се магнитче със скан-
дална картинка – среден пръст и 
надпис „ЕС разруши икономиката 
ни, отне ни децата“. „Що за надпис 
е това?“, попитах продавачите, а те 
отговориха: „О, много популярен 
е и се търси. Това е цитат на пло-
вдивския владика дядо Николай.“

Такива ми ти работи! „Децата“ 
спяха спокойно, докато неолибера-
лизмът опустошаваше всичко край 
тях. Мисля си за горките „деца“. 
„Неолиберализмът“ май си отива. 
Нищо че никой не пее „Спете спо-
койно, деца“. А те дали ще продъл-
жат да спят?

Проф. васил ПрОДаНОв,  
доктор на философските науки, 

преподавател в УНсс 

Оскверненият паметник на 
съветската армия в софия

Паметник на съветската 
армия във виена



19.IX. - 25.IX.2018 г.
38

Български 13Най-гледаните тв програми

Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

21.IX. - 27.IX.2018 г.

БНТ свяТ /БНТ 4/

БНТ 2

ПеТък, 21 сеПТеМври 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с увре-

ден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: “Но-

водомци”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 

18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 На лов за Върколак
0:25 Прошка
2:00 Култура.БГ
3:00 100% будни
4:05 Частните музеи в Чехия
4:15 Още от деня
4:55 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБОТа, 22 сеПТеМври 
6:00 Внимание, роботика
6:45 Сийбърт
7:15 Гласувайте за Беки
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
10:25 Церемония по случай 

Деня на Независимостта
11:00 Денят на Независимостта
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
15:00 Разпятието на една песен
15:30 Летовници
17:30 Открий България
18:00 Лачените обувки на не-

знайния воин
19:25 110 години от провъзгла-

сяването на Независи-
мостта

20:10 По света и у нас
21:00 Врагове
22:45 Александрина Пендачан-

ска - Това съм аз
0:15 Бързи срещи
1:40 Прошка
3:15 На лов за Върколак
4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика

НеДелЯ, 23 сеПТеМври  
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Сийбърт
7:00 Гласувайте за Беки
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Валпургиева нощ
14:00 Библиотеката
15:05 Поздрави от брега
17:05 Лорд Бънди от София
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Шоуто на Греъм Нортън

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Лоло
22:25 Концерт на “Ролинг Сто-

унс” в Куба
0:15 База “Клейтън”
1:55 Бързи срещи
3:30 Изкуството на 21 век
4:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:00 Поздрави от брега

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:35 Открий България
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:20 Емоцията “Фолклорна 

магия” - Банско 2018
13:50 Международен цирков 

фестивал  Монте Карло
15:40 Вивалдиано 2012
16:35 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:30 Спортисимо
18:00 Мокър от дъжд не се бои
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:30 История.bg
21:30 ФИФА “Футболист №1”
23:00 Босоногата
0:30 Бързи срещи
1:55 Култура.БГ
2:55 100% будни
4:05 Дойче Веле: Шифт
4:20 Босоногата

вТОрНик, 25 сеПТеМври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
14:50 Космически кораб “Дог-

стар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Самотни сърца 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 База “Клейтън”
4:00 Дойче Веле: Шифт
4:15 Брат за брата
5:05 Още от деня

срЯДа, 26 сеПТеМври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Дог-

стар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
 20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Критична точка
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Кафене “При щангистите”
23:40 Брат за брата
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 История.bg
3:30 Днес и утре
4:00 Дойче Веле: Шифт
4:15 Брат за брата

чеТвърТък, 27 сеПТеМври  
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Спортисимо
11:15 Дързост и красота
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2
14:50 Космически кораб “Дог-

стар”
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота
17:00 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Толкова отдавна те оби-

чам
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Брат за брата
0:50 Култура.БГ
1:50 100% будни
2:50 Критична точка
4:45 Брат за брата

ПеТък, 21 сеПТеМври
6:05 Бисер Рачев - със ско-

ростта на светлината
6:30 История.bg
7:30 Култура.БГ
8:30 По света и у нас
8:45 Европейски маршрути
9:00 Рецепта за култура 
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
10:55 Евроновини: Бизнес пла-

нета
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Капри
14:55 Япония на фокус
15:05 Пътеводител БГ 
15:35 Изкуството на 21 век
16:05 Магна Аура, изгубеният 

град – Големият блъф
16:35 Пътешествия
17:05 Южни хроники: Тради-

ции и маршрути
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Бюлетин за времето, 

нравите и хората
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Очарователни погледи 

от Китай
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Апокалипто
1:40 Туристически маршрути
2:10 Южни хроники: Тради-

ции и маршрути
2:35 5 минути София
2:40 Библиотеката
3:40 Америка днес
4:30 Часът на зрителите

5:00 Време за губене
5:30 Туристически маршрути

съБОТа, 22 сеПТеМври
6:00 Часът на зрителите
6:30 Три алюра
7:00 Сагуа - сиамската котка
7:30 Песенен конкурс “Ки-

ното - моя любов, моя 
песен”

8:30 По света и у нас
9:00 Пътеводител БГ
9:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

край 3
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Ай да идем 
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Часът на вълка
15:30 Гласове от Халоцена
16:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:25 Знаете ли...
17:50 Миграцията на паламуда
19:15 Часът на зрителите
19:45 Снимка след 100 години
20:10 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Толкова отдавна те оби-

чам
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Америка днес
1:00 Гласове от Халоцена
2:25 Най-големите музеи в 

света
2:50 Начо
3:30 Три алюра
4:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:30 Рецепта за култура 
5:30 Ай да идем

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
6:00 Време за губене 
6:30 Три алюра
7:00 Сагуа - сиамската котка
7:15 Животни по пижами
7:30 “Киното - моя любов, моя 

песен”
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 По света и у нас
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Толкова отдавна те оби-

чам
15:55 Скалните манастири в 

България
16:30 Черно-бяло кино: “Кра-

децът на праскови”
17:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:25 Българите в Албания
19:00 Днес и утре
19:30 На опера с БНТ 2: “Туран-

дот”
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Международен фестивал 

за поп и рок музика - Со-
фия 2018 г.

21:50 Япония на фокус
22:00 Добър ден с БНТ 2
23:00 Бяхме войници
1:15 А беше време...
1:50 Европа днес
2:00 Пътешествия
2:30 Ленти и документи
3:25 Три алюра
3:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:25 Библиотеката
5:25 Скалните манастири в 

България

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
 06:00 Танци от равнината
06:30 История.bg
07:30 Култура.БГ
08:30 По света и у нас
08:45 Афиш
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Български уроци 
11:30 Пред олтара на операта
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътеводител БГ 
14:00 Капри
15:00 Рецепта за култура 
16:00 Магна Аура, изгубеният 

град – Двубоят
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники: Тради-

ции и маршрути
17:25 5 минути София
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Ленти и документи: „Без-

работни“
20:00 По света и у нас
20:30 Туристически маршрути
21:00 Евроновини: В бъдещето
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 Черно слънце
00:45 Южни хроники: Тради-

ции и маршрути
01:15 Пред олтара на операта 
01:45 Рецепта за култура 
02:45 Афиш
03:00 Добро утро с БНТ 2
04:00 Часът на зрителите
04:30 Време за губене
05:00 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

вТОрНик, 25 сеПТеМври  
06:00 Пей ми песен: „Мама 

Гуга“
06:30 История.bg
07:30 Култура.БГ
08:30 По света и у нас
08:45 Шифт
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Непозната земя 
11:30 България от край до 

край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опознай България 
13:55 Капри
14:50 Очарователни погледи 

от Китай
15:00 Часът на зрителите
15:30 Магна Аура, изгубеният 

град 
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Знаете ли, че…
19:30 Присъствие
20:00 По света и у нас
21:00 Европейски маршрути
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Следотърсачът
00:55 Днес и утре
01:25 Южни хроники
01:50 България от край до 

край 6
02:20 Бюлетин за времето, 

нравите и хората
03:05 Добро утро с БНТ 2
04:05 Часът на зрителите
04:35 Време за губене

срЯДа, 26 сеПТеМври  
 06:05 Боянско настроение
06:30 История.bg
07:30 Култура.БГ
08:30 По света и у нас
08:45 Япония днес: Красотата 

на природата
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Опознай България 
11:30 Българите Такада
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
13:55 Езерата в Унианга
14:05 Капри
15:00 Време за губене
15:30 Америка днес
16:30 Пътешествия
17:00 Южни хроники: Зад кули-

сите 
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Капри
19:15 Атанас Липчев - непозна-

тият познат
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Европа днес
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Служебен дълг
01:05 Изкуството на 21 век
01:35 Южни хроники: Зад кули-

сите 
02:05 Българите Такада
02:35 Знаете ли...
03:00 Добро утро с БНТ 2
04:00 Часът на зрителите
04:30 Време за губене
05:00 Пътеводител БГ 

чеТвърТък, 27 сеПТеМври  
06:00 Пирински войводи
06:30 История.bg
07:30 Култура.БГ
08:30 По света и у нас
08:45 Япония днес: Красотата 

на природата
09:00 Добро утро с БНТ 2
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:05 Български уроци – аз уча 

български 
11:30 На опера с БНТ 2: “Туран-

дот”
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

14:00 Капри
14:55 Изкуството да живеем 
15:35 Магна Аура, изгубеният 

град  
16:35 Пътешествия
17:05 Южни хроники: Зад кули-

сите 
17:35 Пътувай с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:15 Капри
19:15 Автопортрет в гръб
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Евроновини: В бъдещето
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Площад “Колумб”
00:50 Изкуството на 21 век
01:15 Южни хроники: Зад кули-

сите 
01:45 Атанас Липчев - непозна-

тият познат
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Часът на зрителите

ПеТък 21 сеПТеМври
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 100% будни
9:45 Култура.БГ
10:45 Животът е вкусен
11:40 Моля те, Нептуне!
12:00 По света и у нас
12:30 Дивният флорентинец
13:25 5 минути София
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Време за губене 
16:40 Извън играта
17:35 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Българинът, който до-

косна Луната
19:30 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Часът на зрителите
22:30 България от край до 

край 4
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 Ретро спорт
3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБОТа, 22 сеПТеМври
6:00 Отблизо с Мира Добрева
7:00 Животът е вкусен
8:00 Българинът, който до-

косна Луната
8:30 По света и у нас
9:00 140 г. Комуникационно - 

информационни войски 
9:30 Бойните маршове на 

България
10:25 Церемония по случай 

Деня на Независимостта
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Европейски маршрути
13:10 Търси се съпруг за мама
14:35 Време за губене 
15:05 Часът на българската 

музика
16:10 Денят започва с Георги 

Любенов
17:35 Шарен свят: “Изпит”
18:25 5 минути София
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:25 110 години от провъзгла-

сяването на Независи-
мостта

20:10 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Денят на Независимост-

та
22:00 Неврокопска съкровищ-

ница
23:10 Рецепта за култура 
0:10 Бойните маршове на 

България
1:00 Часът на българската 

музика
2:05 Дивният флорентинец
3:00 5 минути София

3:10 Животът е вкусен
4:05 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 Непозната земя

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 България от край до 

край 4
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Йо - хо - хо
14:35 Туризмът №1:  Време за 

шоу
15:05 Отблизо с Мира Добрева
16:05 Моля те, Нептуне!
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Военен кореспондент
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
23:45 Афиш
0:00 Ретро спорт
1:05 Атлас
1:35 Отблизо с Мира Добрева
2:35 Иде нашенската музика
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 Туризмът

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври  
06:00 Омагьосаният замък
07:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 100% будни
09:45 Култура.БГ
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Три жени в полите на 

Витоша
13:50 Добро утро с БНТ 2
14:50 Пътеки
15:20 Честна мускетарска
17:00 Възрожденски разкази
18:50 5 минути София
19:00 Непозната земя
19:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Новодомци”
20:00 По света и у нас
20:30 История.bg
21:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
22:00 Балканска треска 
23:00 В кадър
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Извън играта
01:30 България от край до 

край 4
02:00 Добър ден с БНТ 2
03:00 Есенни дневници - Сред-

на гора
03:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
04:15 Бързо, лесно, вкусно: 

“Новодомци”
04:45 Култура.БГ
05:45 Афиш

вТОрНик, 25 сеПТеМври  
 06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 100% будни
09:45 Култура.БГ
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Мобилният телефон и 

господарят на реката
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Знаете ли …
16:35 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: “Аида” 

от Джузепе Верди
19:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Туризмът №1: Чешката 

връзка 
22:30 Ай да идем 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:10 Добър ден с БНТ 2
03:15 Малки истории
04:15 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
04:45 Култура.БГ
05:45 Знаете ли, че...

срЯДа, 26 сеПТеМври  
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 100% будни
09:45 Култура.БГ
10:45 Отблизо с Мира 
11:45 Заместникът 
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 България от край до 

край 4
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:15 Малки истории
17:30 Знаци по пътя     
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Туризмът №1: Чешката 

връзка 
19:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Една отсечка време. Ма-

рин Големинов 
22:00 Бразди 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:40 Извън играта
02:10 Нощни птици
03:15 Отблизо с Мира 
04:15 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”

04:45 Култура.БГ
05:45 Малки истории

чеТвърТък, 27 сеПТеМври  
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 100% будни
09:45 Култура.БГ
10:45 Малки истории
11:45 Хват Митак
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Добро утро с БНТ 2
14:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Ретро спорт
17:15 Малки истории
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 България от край до 

край 4
19:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Людмил и Руслана
22:00 В кадър
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
00:00 100% будни
01:00 Още от деня
01:15 Мотоспорт Екстра
01:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:15 Ай да идем 
02:45 Бразди 
03:15 Библиотеката
04:15 Бързо, лесно, вкусно
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:00 „Трансформърс” 
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/– ве-

черно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 18
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.3, еп. 20
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.2, еп. 12

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи на-

следници“ – сериал, с.1, 
еп. 105

19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Искрите на 

отмъщението” – сериал, 
с. 1, еп.9

21:00 „Фермата: Съединение” – 
риалити, сезон 5

22:30 „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу      23:30 
bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Приятели”– сериал, с.6, 
еп.11,12

01:00 „Друговремец” – сериал, 
с.3 еп.1

02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:20 „Опасни улици”– сериал, 

с.11, еп. 60

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:00 „Трансформърс прайм” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал, с.7, еп. 16,17
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T”  
12:00 bTV Новините 
12:30 „Мутра по заместване“, 

еп.9
13:00 „Лудо младо“
15:00 „Бригада Нов дом“ – со-

циален проект с водеща 
Мария Силвестър

16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите – поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Шоуто на Слави“ (праз-
нично предаване)

22:00 „Смъртоносно оръжие 
3“ -екшън, комедия, 
САЩ, 1992 г., режисьор - 
Ричард Донър, актьори 
– Мел Гибсън, Дани Гло-
увър, Джо Пеши, Джос 
Акланд, Патси Кенсит, 
Трейси Уолф и др.

00:00 „Прецаканите” – драма, 
екшън, криминален 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Силван Уайт, актьори - 
Идрис Елба, Зоуи Салда-
на, Джефри Дийн Морган 

01:40 „Cool…T” /п./ – 
лайфстайл предаване 

02:30 „Мармалад” /п./ – токшоу
04:00 bTV Репортерите /п./
04:20 „Карбовски: Втори план“
05:00 „Двама мъже и полови-

на” /п./ – сериал 

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:00 „Трансформърс прайм” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на” – сериал, с.7, еп. 18,19
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…” – токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините 
12:30 „Мутра по заместване“, 

еп.10
13:00 „Още една история за 

Пепеляшка” - комедия, 
романтичен

15:00 „Уинтър: Историята на 
един делфин” 

17:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Фермата: Съединение” – 

риалити, сезон 5
22:00 „Папараци“ 
23:00 „Пазители на наслед-

ството“
01:00 „И се роди звезда” – ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьор – Лучио 
Пелегрини, актьори – 
Лучиана Литизето, Роко 
Папалео, Пиетро Касте-
лито и др.

02:30 „Още една история за 
Пепеляшка” - комедия, 
романтичен, музикален 
(САЩ, 2008), режисьор - 
Деймън Сантостефано, 
актьори - Селена Гомес, 
Андрю Стийли, Джейн 
Линч

04:00 bTV Репортерите /п./
04:20 „Търси се…” /п./ – токшоу 
05:00 „Двама мъже и полови-

на” /п./ – сериал 
05:30 „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:00  „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
07:00  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” – най-

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00  bTV Новините
12:30  Премиера: „Корабът на 

мечтите: Лос Анджелис“ 
14:30 „Котки и кучета: Отмъ-

щението на Кити“
16:00  „Добро момче” - екшън, 

комедия, криминален 
(САЩ, 1997), режисьор 
- Саммо Кам-Бо Хунк, 
актьори - Джеки Чан, 
Ричард Нортън, Мики 
Лий, Саммо Хунг и др.

17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Скъпи на-

следници“ – сериал, с.1, 
еп. 106

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

 20:00  Премиера: „Искрите на 
отмъщението” – сериал, 
с. 1, еп.10

21:00  „Фермата: Съединение” 
– риалити, сезон 4

22:30  „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30  bTV Новините – късна 
емисия

00:00  „Приятели”– сериал, с.6, 
еп.13,14

01:00  „Друговремец”, еп.2
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:20  „Опасни улици”– сериал, 

с.11, еп. 61

вТОрНик, 25 сеПТеМври
06:00  „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините
12:30  „Шоуто на Слави” /п/– 

вечерно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 19
15:00  Премиера: „Шест сес-

три”, еп. 21
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.2, еп. 13

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи на-
следници“ – сериал, с.1, 
еп. 107

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

20:00  Премиера: „Искрите на 
отмъщението” – сериал, 
с. 1, еп.11

21:00  „Фермата: Съединение” 
– риалити, сезон 5

22:30  „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30  bTV Новините – късна 
емисия

00:00  „Приятели”– сериал, с.6, 
еп.15,16

01:00  „Друговремец” еп.3
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:20  „Опасни улици”– сериал, 

с.11, еп. 62
05:00  „Приятели”/п./– сериал
05:30  „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

срЯДа, 26 сеПТеМври 
06:00  „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините
12:30  „Шоуто на Слави” /п/– 

вечерно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 20
15:00  Премиера: „Шест сес-

три”, еп. 22
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.2, еп. 14

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00  Премиера: „Скъпи на-
следници“ – сериал, с.1, 
еп. 108

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

 20:00  Премиера: „Искрите на 
отмъщението” – сериал, 
с. 1, еп.12

21:00  „Фермата: Съединение” 
– риалити, сезон 5

22:30  „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30  bTV Новините – късна 
емисия

00:00  „Приятели”– сериал, с.6, 
еп.17,18

01:00  „Друговремец” еп.4
02:00  bTV Новините
02:30  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:20  „Опасни улици”– сериал, 

с.11, еп. 63
05:00  „Приятели”/п./– сериал
05:30  „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:00  „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
06:30  „Тази сутрин” 
09:30  „Преди обед” 
12:00  bTV Новините
12:30  „Шоуто на Слави” /п/– 

вечерно ток шоу
13:30  Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 21
15:00  Премиера: „Шест сес-

три”, еп. 23
16:00  Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.2, еп. 15

17:00  bTV Новините
17:30  „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50  Спорт тото
18:00  Премиера: „Скъпи на-

следници“ – сериал, с.1, 
еп. 109

19:00  bTV Новините – цен-
трална емисия

20:00  Премиера: „Искрите на 
отмъщението” – сериал, 
с. 1, еп.13

21:00  „Фермата: Съединение” 
– риалити, сезон 5

22:30  „Шоуто на Слави” – ве-
черно ток шоу

23:30  bTV Новините – късна 
емисия

00:00  „Приятели”– сериал, с.6, 
еп.19,20

01:00  „Друговремец” еп.5
02:30  „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
 04:20  „Опасни улици”– сериал, 

с.11, еп. 64
05:00  „Приятели”/п./– сериал
05:30  „Лице в лице” /п./– пуб-

лицистично предаване

ПеТък, 21 сеПТеМври 
06:00 „Седем часа разлика” с.3
08:00 „Къща от карти“ с.4
09:15 „Убийство по учебник“ 

- драма, криминален, 
трилър (САЩ, 2002), 
режисьор - Барбет 
Шрьодер, актьори - Сан-
дра Бълок, Бен Чаплин, 
Райън Гослинг, Крис Пен, 
Агнес Брукнер, Майкъл 
Пит, Ар Ди Кол и др.

12:00 „Седем часа разлика” с.3
14:00 „Къща от карти“ с.4
15:00 „Властелинът на пръсте-

ните: Двете кули“ – фен-
тъзи

01:00 „Пехотинецът 3” - 
екшън,трилър (САЩ, 
2013), режисьор - Скот 
Уипър, актьори - Бен 
Котан, Джефри Балард, 
Майкъл Еклънд, Камил 
Съливан, Ашли Бел, Нийл 
Макдона, Майк Мизанин, 
Стив Бачич, Джаред Кисо

18:45 „Психиатрията Стоун-
хърст” – трилър

21:00 „Крадецът на книги“ - 
драма (САЩ, Германия, 
2013), режисьор - Брайън 
Пърсивал, актьори – 
Роджър Алам, Софи Не-
лис, Джефри Ръш, Емили 
Уотсън, Кристен Блок

23:30 „Тотал щета“ – комедия, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
- Джъд Апатоу, актьо-
ри - Колин Куин, Ейми 
Шумър, Бил Хейдър, Бри 
Ларсън, Даниел Радклиф, 
Ванеса Байер, Метод 
Мен, Джон Сина, Тилда 
Суинтън, Рандал Парк

02:00 „Блясъкът на чистия ум“ 
- комедия, драма, роман-
тичен (САЩ, 2004), режи-
сьор - Мишел Гондри

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:00 „Идеалният шеф“ 
07:45 „Коледа в страната на 

чудесата” – семеен
10:00 „Вината в нашите звезди“ 
12:30 „Като на кино“ – преда-

ване за кино
13:45 „Ларго Уинч” – екшън, 

приключенски, трилър 
(Франция, Белгия, 2008), 
режисьор - Жером Сал, 
актьори - Томер Сисли, 
Кристин Скот Томас, 
Предраг Мики Маной-
лович, Мелани Тиери, 
Радивое Буквич, Карел 
Роден, Стивън Уодингтън

16:00 „Крадецът на книги“ - 
драма (САЩ, Германия, 
2013), режисьор - Брайън 
Пърсивал, актьори – 
Роджър Алам, Софи Не-
лис, Джефри Ръш, Емили 
Уотсън, Кристен Блок

18:30 „Убийство по учебник“ 
- драма, криминален, 
трилър (САЩ, 2002), 
режисьор - Барбет 
Шрьодер, актьори - Сан-
дра Бълок, Бен Чаплин, 
Райън Гослинг, Крис Пен, 
Агнес Брукнер, Майкъл 
Пит, Ар Ди Кол

21:00 „Джак, убиецът на вели-
кани“ – фентъзи, драма, 
приключенски (САЩ, 
2013), ,ежисьор – Брайън 
Сингър, актьори – Никъ-
лъс Холт, Елеанор Том-
линсън, Юън Макгрегър, 
Стенли Тучи 

23:15 Премиера в Cinema X: 
„Караваната“ – трилър, 
ужаси (САЩ, 2018), ре-
жисьор – Том Нейджъл, 
актьори – Денис Ричар-
дъ, Миша Бартън, Джеф 
Дентън 

01:00 „Като на кино“ – преда-
ване за кино

02:00 „Тотал щета“ – комедия

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:00 „Вината в нашите звезди“ 
08:30 „Перфектната майка“ 
10:30 „Кунг-фу панда 2“ - ани-

мация, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2011), 
сценаристи - Джонатан 
Ейбъл, Глен Бъргър, 
режисьор - Дженифър Ю 
Нелсън

12:45 „Ларго Уинч 2: Конспи-
рация Бирма” –приклю-
ченски, екшън, трилър 
(Франция, Белгия, Гер-
мания, 2011), режисьор - 
Жером Сал, актьори - То-
мер Сисли, Шарън Стоун, 
Улрих Тъкър, Вероника 
Росати, Анатол Тобман

15:15 „Джак, убиецът на вели-
кани“ – фентъзи, драма, 
приключенски (САЩ, 
2013), ,ежисьор – Брайън 
Сингър, актьори – Никъ-
лъс Холт, Елеанор Том-
линсън, Юън Макгрегър, 
Стенли Тучи 

17:30 „Властелинът на пръсте-
ните: Двете кули“ – фен-
тъзи

01:00 „Пехотинецът 3” - 
екшън,трилър (САЩ, 
2013), режисьор - Скот 
Уипър, актьори - Бен 
Котан, Джефри Балард, 
Майкъл Еклънд, Камил 
Съливан, Ашли Бел, Нийл 
Макдона, Майк Мизанин, 
Стив Бачич, Джаред Кисо

21:00 „Странният случай с 
Бенджамин Бътън“ - дра-
ма, фентъзи, романтичен 
(САЩ, 2008), режисьор - 
Дейвид Финчър,актьори 
- Брад Пит, Кейт Бланшет, 
Джулия Ормънд, Елиас 
Котеас, Джейсън Фле-
минг, Тараджи П. Хенсън, 
Тилда Суинтън

00:15 „Смъртоносните полета 
на Тексас” -драма

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:00  „Седем часа разлика” с.3
08:30 „Властелинът на пръс-

тените: Двете кули“ - 
фентъзи, приключенски 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2002), режисьор - Питър 
Джаксън, актьори - До-
миник Монахан, Бернард 
Хил, Орландо Блум, 
Илайджа Уд, Иън Мак-
келън, Лив Тайлър, Виго 
Мортенсен, Кейт Блан-
шет, Шон Остин, Шон 
Бийн, Джон Рис-Дейвис, 
Кристофър Лий, Хюго 
Уийвинг, Питър Джаксън

12:15  „Седем часа разлика” с.3
14:15 „Къща от карти“ с.4
15:15  „Странният случай с 

Бенджамин Бътън“ - дра-
ма, фентъзи, романтичен 
(САЩ, 2008), режисьор - 
Дейвид Финчър,актьори 
- Брад Пит, Кейт Бланшет, 
Джулия Ормънд, Елиас 
Котеас, Джейсън Фле-
минг, Тараджи П. Хенсън, 
Тилда Суинтън

18:45  „Джак, убиецът на вели-
кани“ – фентъзи, драма, 
приключенски (САЩ, 
2013), ,ежисьор – Брайън 
Сингър, актьори – Никъ-
лъс Холт, Елеанор Том-
линсън, Юън Макгрегър, 
Стенли Тучи 

21:00  Премиера: „Люси“ - ек-
шън, трилър (Франция, 
Тайван, Германия, 2014), 
режисьор - Люк Бесон, 
актьори - Скарлет Йохан-
сон, Морган Фрийман, 
Мин-Сик Чои, Амр Уакед

23:00  „Вината в нашите 
звезди“ - драма (САЩ, 
2014), режисьор - Джош 
Бун, актьори - Шайлийн 
Уудли, Нат Улф, Лора 
Дърн, Ансел Елгорт, Лоте 
Вербек, Сам Трамел

01:30  „Седем часа разлика” с.3
вТОрНик, 25 сеПТеМври

06:00  „Седем часа разлика” с.3
08:00 „Къща от карти“ с.4
09:15  „Джак, убиецът на вели-

кани“ – фентъзи, драма, 
приключенски (САЩ, 
2013), ,ежисьор – Брайън 
Сингър, актьори – Никъ-
лъс Холт, Елеанор Том-
линсън, Юън Макгрегър, 
Стенли Тучи 

11:45  „Седем часа разлика” с.3
13:45  „Къща от карти“ с.4 
14:45  „Люси“ - екшън, трилър 

(Франция, Тайван, Гер-
мания, 2014), режисьор 
- Люк Бесон, актьори - 
Скарлет Йохансон, Мор-
ган Фрийман, Мин-Сик 
Чои, Амр Уакед

16:45 „Прекият път към щас-
тието” - драма, комедия, 
фентъзи (САЩ, 2003), 
режисьор - Алек Бол-
дуин, актьори - Антъни 
Хопкинс, Дан Акройд, 
Ким Катрал, Алек Бол-
дуин, Джейсън Патрик, 
Джон Савидж, Дженифър 
Лав Хюит

19:00  „Коледа в страната 
на чудесата” – семеен, 
комедия (Канада, САЩ, 
2007), режисьор – 

Джеймс Ор, актьори - Кармен 
Електра, Патрик Суейзи, 
Тим Къри, Престън Лей-
сли, Камерън Брайт

21:00  „Момичето на отбо-
ра“ - комедия, драма, 
романтичен (САЩ, Гер-
мания, 2008), режисьор 
- Джордж Клуни, актьори 
- Джордж Клуни, Джон 
Красински, Рене Зелуе-
гър, Грант Хеслов 

23:30  „Психиатрията Стоун-
хърст” – трилър (САЩ, 
2014), режисьор – Брад 

Андресън, актьори – 
Майкъл Кейн, Джим 
Стърджис, Бен Кингсли, 
Кейт Бекинсейл

01:45  „Седем часа разлика” с.3
срЯДа, 26 сеПТеМври

06:00  „Седем часа разлика” с.3
08:00 „Къща от карти“ с.4
09:30  „Момичето на отбо-

ра“ - комедия, драма, 
романтичен (САЩ, Гер-
мания, 2008), режисьор 
- Джордж Клуни, актьори 
- Джордж Клуни, Джон 
Красински, Рене Зелуе-
гър, Грант Хеслов 

12:15  „Седем часа разлика” с.3
14:15 „Къща от карти“ с.4
15:15  „Психиатрията Стоун-

хърст” – трилър (САЩ, 
2014), режисьор – Брад 
Андресън, актьори – 
Майкъл Кейн, Джим 
Стърджис, Бен Кингсли, 
Кейт Бекинсейл

17:45  „Странният случай с 
Бенджамин Бътън“ - дра-
ма, фентъзи, романтичен 
(САЩ, 2008), режисьор - 
Дейвид Финчър,актьори 
- Брад Пит, Кейт Бланшет, 
Джулия Ормънд, Елиас 
Котеас, Джейсън Фле-
минг, Тараджи П. Хенсън, 
Тилда Суинтън

21:00 „Рок Дог“ - анимация, 
комедия, семеен ( Китай, 
САЩ, 2016), сценари-
сти - Аш Бранън, Кърт 
Воелкер, Денис Брадли, 
режисьор - Аш Бранън

22:45 „Радостен шум“ - коме-
дия, музикален (2012), 
режисьор - Тод Граф, 
актьори - Куин Латифа, 
Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, 
Джеръми Джордън, Крис 
Кристофърсън,

01:30  „Седем часа разлика” с.3

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:00  „Седем часа разлика” с.3
08:15 „Странният случай с 

Бенджамин Бътън“ - дра-
ма, фентъзи, романтичен 
(САЩ, 2008), режисьор - 
Дейвид Финчър,актьори 
- Брад Пит, Кейт Бланшет, 
Джулия Ормънд, Елиас 
Котеас, Джейсън Фле-
минг, Тараджи П. Хенсън, 
Тилда Суинтън

11:45  „Седем часа разлика” с.3
13:45  „Къща от карти“ с.4 
14:45  „Перфектната майка“ – 

драма, мистерия, трилър 
(САЩ,2013), режисьор 
– Ричард Габай, актьори 
– Хелън Слейтър, Меган 
Мартин, Патрик Фабиан

16:30 „Бебе в наследство“ – 
драма, мистерия, трилър 
(Канада, 2014), режисьор 
– Джон Л`Екюр, актьори - 
Каси Стийл, Мими Кузък, 
Крис Бруно

18:30  „Крадецът на книги“ - 
драма (САЩ, Германия, 
2013), режисьор - Брайън 
Пърсивал, актьори – 
Роджър Алам, Софи Не-
лис, Джефри Ръш, Емили 
Уотсън, Кристен Блок

21:00  „Властелинът на пръс-
тените: Завръщането на 
краля“ - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, Нова 
Зеландия, 2003), режи-
сьор - Питър Джаксън, 
актьори - Доминик Мо-
нахан, Кристофър Лий, 
Мартон Чокаш, Миранда 
Ото, Бернард Хил, Хюго 
Уийвинг, Илайджа Уд, 
Лив Тайлър, Джон Рис-
Дейвис, Виго Мортенсен, 
Иън Маккелън, Орландо 
Блум, Кейт Бланшет, Пи-
тър Джаксън, Шон Бийн

00:45 „Бебе в наследство“ – 
драма, мистерия, трилър 

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
08:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал 
09:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Лапички“ - приключен-

ски, семеен, фентъзи 
(Австралия, Великобри-
тания, 1997), режисьор 
- Карл Звиски, актьори 
- Били Конъли, Нейтън 
Кавалери, Хийт Леджър, 
Емили Франсоа и др.

12:00 „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00 „Бездомното шоу на Ба-

шар Рахал” 
18:00 „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.7 
22:00 Премиера: „Бруклин 99“ 

– сериал, с.2 
23:00 „Кухня” – сериал
00:00 „Така е на 40“ – комедия 

(САЩ, 2012), режисьор 
- Джъд Апатоу, актьори - 
Пол Ръд, Лесли Ман, Мод 
Апатоу, Ирис Апатоу, Ани 
Мумоло, Мегън Фокс и 
др.

02:00 „Приятели” – сериал
03:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал

04:00 „Кухня” – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал

съБОТа, 22 сеПТеМври 
06:00 „Без пукната пара“ – се-

риал
08:00 „Приятели“ – сериал, с.5
10:00 „Боунфингър“ - комедия 

(САЩ, 1999), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Еди Мърфи, 
Робърт Дауни младши., 
Хедър Греъм, Терънс 
Стамп, Кристин Баран-
ски, Джейми Кенеди и 
др.

12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и полови-

на“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:30 „Завръщането на Поли“ 

- Комедия, Романтичен 
(САЩ, 2004), режисьор - 
Джон Хамбург, актьори 
- Бен Стилър, Дженифър 
Анистън, Филип Сиймур 
Хофман, Дебра Месинг, 
Алек Болдуин, Ханк Аза-
рия, Брайън Браун и др. 

22:30 Премиера: „По-добре 
късно отколкото никога 
” – сериал

23:30 „Без пукната пара“ – се-
риал

01:00 „Приятели” – сериал
03:30 „Бруклин 99“ – сериал
05:00 „ По-добре късно откол-

кото никога” – сериал

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:00 „Без пукната пара“ – се-

риал
08:00 „Приятели“ – сериал, с.5
10:00 „Завръщането на Поли“ 

- Комедия, Романтичен 
(САЩ, 2004), режисьор - 
Джон Хамбург, актьори 
- Бен Стилър, Дженифър 
Анистън, Филип Сиймур 
Хофман, Дебра Месинг, 
Алек Болдуин, Ханк Аза-
рия, Брайън Браун и др.

12:00 „Закотвени“ – сериал
14:00 „ Двама мъже и полови-

на“ – сериал
16:00 „Кухня” – сериал
17:30 „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:30 „Боунфингър“ - комедия 

(САЩ, 1999), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Еди Мърфи, 
Робърт Дауни младши., 
Хедър Греъм, Терънс 
Стамп, Кристин Баран-
ски, Джейми Кенеди и 
др.

22:30 „Изгубеняци” – сериал
23:30 „Без пукната пара“ – се-

риал
01:00 „Приятели” – сериал
03:30 „Бруклин 99“ – сериал
05:00 „ По-добре късно откол-

кото никога” – сериал

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:00  „Приятели” – сериал, с.3
07:00  „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00  „Стъпка по стъпка” – се-

риал 

09:00  „Бездомното шоу на 
Башар Рахал” 

10:00 „Като роден брат” - ко-
медия (Италия, 2012), 
режисьори - Паоло Узи, 
Джовани Верниа, актьо-
ри - Джовани Верниа, 
Маурицио Мичели, Сузи 
Лауде, Стела Егито, Бебо 
Сторти и др.

12:00  „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00  „Бруклин 99“ – сериал
15:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
17:30  „Домашен арест“ – сери-

ал, с.1
18:00  „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.6 
22:00  Премиера: „Бруклин 99“ 

– сериал, с.2 
23:00  „Кухня” – сериал
00:00  „Като роден брат” - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьори - Паоло Узи, 
Джовани Верниа, актьо-
ри - Джовани Верниа, 
Маурицио Мичели, Сузи 
Лауде, Стела Егито, Бебо 
Сторти и др.

02:00  „Приятели” – сериал
03:00  „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
04:00  „Кухня” – сериал
05:00  „Шегаджии“ – сериал

вТОрНик,25 сеПТеМври
06:00  „Приятели” – сериал, с.3
07:00  „Шегаджии” – сериал, с.4
08:00  „Майк и Моли” – сериал 
09:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
09:30  „Домашен арест“ 
10:00  „Роден за мен“ – ко-

медия (САЩ, 2011), 
режисьор - Валери Уейс, 
актьори - Лин Шей, Ми-
ранда Кент, Рийд Скот, 
Катлин Робъртсън, Стив 
Хауей,Тео Александър

12:00  „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00  „Бруклин 99“ – сериал
15:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00  „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
18:00  „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.6 
22:00  Премиера: „Бруклин 99“ 

– сериал, с.2 
23:00  „Кухня” – сериал
00:00  „Роден за мен“ – ко-

медия (САЩ, 2011), 
режисьор - Валери Уейс, 
актьори - Лин Шей, Ми-
ранда Кент, Рийд Скот, 
Катлин Робъртсън, Стив 
Хауей,Тео Александър и 
др.

02:00  „Приятели” – сериал
03:00  „Майк и Моли” – сериал 
04:00  „Кухня” – сериал
05:00  „Шегаджии“ – сериал
05:30  „Приятели” – сериал

срЯДа, 26 сеПТеМври
06:00  „Приятели” – сериал, с.3
07:00  „Майк и Моли” 
09:00  „Шоуто на Слави“
10:00  „Елхи 1914” – комедия 

(Русия, 2014), режисьори 
- Тимур Бекмамбетов, 
Юрий Биков, актьори - 
Леонид Архангелский, 
Дато Бахтадзе, Антон 
Богданов Иван Бред, 
Анна Килкевич и др.

12:00  „Моите мили съседи“ 
14:00  „Бруклин 99“ – сериал
14:30  „Супермаркет“ – сериал 
15:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00  „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
17:30  „Домашен арест“ – сери-

ал, с.1
18:00  „Моите мили съседи“ – 

сериал
19&30  „Гражданинът“ – сериал 
20:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.6 
22:00  Премиера: „Бруклин 99“ 

– сериал, с.2 
23:00  „Кухня” – сериал
00:00  „Елхи 1914” – комедия 

(Русия 2014), режисьори 
- Тимур Бекмамбетов, 
Юрий Биков, актьори - 
Леонид Архангелский, 
Дато Бахтадзе, Антон 
Богданов Иван Бред, 
Анна Килкевич и др.

02:00  „Приятели” – сериал
03:00  „Майк и Моли” – сериал 
04:00  „Кухня” – сериал
05:00  „Приятели” – сериал

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:00  „Приятели” – сериал, с.3
07:00  „Майк и Моли”
09:00  „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
09:30  „Домашен арест“ 
10:00  „Елхички: Лапички, 

кокали и рок енд рол” 
- комедия (Русия, 2015), 
режисьор - Максим 
Свешников, актьори - Ян 
Цапник, Андрей Мерз-
ликин, Лера Стреляева, 
Галина Коньшина и др.

12:00  „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00  „Бруклин 99“ – сериал
14:30  „Супермаркет“ – сериал 
15:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00  „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
18:00  „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:00  „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.6 
22:00  Премиера: „Бруклин 99“ 

– сериал, с.2 
23:00  „Кухня” – сериал
00:00  „Елхички: Лапички, 

кокали и рок енд рол” 
- комедия (Русия, 2015), 
режисьор - Максим 
Свешников, актьори - Ян 
Цапник, Андрей Мерз-
ликин, Лера Стреляева, 
Галина Коньшина и др.

02:00  „Приятели” – сериал
03:00  „Майк и Моли” – сериал 
04:00  „Кухня” – сериал
05:00  „Приятели” – сериал
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ПеТък, 21 сеПТеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 4 сезон
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: 

Анатомия на гнева“ (пре-
миера) – сериен филм, 6 
сезон

21.00 VIP BROTHER 2018 (пре-
миера) – риалити шоу

22.30 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Незабравимо” – сериен 

филм, сезон 3
01.00 „Костюмари” – сериен 

филм, 5 сезон
02.00 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 

 съБОТа, 22 сеПТеМври   
07.00 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 4

08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Принцът и аз: Приклю-

чения в рая” – с уч. на 
Кам Хескин, Крис Гиър, 
Джонатан Фърт, Селина 
Ло и др.

15.00 „Маймуна“(премиера)  
–  с уч. на Юлиан Вергов, 
Александра Костова, 
Радина Боршош, Ана 
Пападопулу, Валентин 
Ганев, Леонид Йовчев, 
Радена Вълканова, Ста-
нимир Гъмов и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Часът на героите” (пре-

миера) – с уч. на Крис 
Пайн, Кейси Афлек, Бен 
Фостър, Ерик Бана, Хо-
лидей Грейнджър, Джон 
Ортиз и др.

22.20 „21” – с уч. на Джим 
Стърджис, Кевин Спейси, 
Кейт Босуърт, Аарон Ю, 
Джейкъб Питс, Лорънс 
Фишбърн и др. 

00.50 „Да яхнеш метлата” – с 
уч. на Анджела Басет, По-
ла  Патън, Майк Епс, Лаз 
Алонсо, Лорета Дивайн 

04.30 „Маймуна“ –  с уч. на 
Юлиан Вергов, Алексан-

дра Костова, Радина Бор-
шош, Ана Пападопулу, 
Валентин Ганев, Леонид 
Йовчев, Радена Вълкано-
ва, Станимир Гъмов и др. 

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 4

08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Музата на артиста”  – с 

уч. на Корбин Бърнсен, 
Сам Бокслайтнър, 
Кейтлин Кармайкъл, 
Брий Уилямсън, Джей-
сън Доринг и др.

14.15 „Наръчник по ухажване” 
- с уч. на Меган Маркъл, 
Кристофър Полаха, 
Джонатан Скарфи, Линда 
Бойд и др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване, 2 
сезон

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 - 
„Златната топка”  

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Полицаите от края на 

града” (премиера) – ко-
медиен сериал 

22.00 „Спектър на утехата” – с 
уч. на Даниел Крейг, 
Олга Куриленко, Матьо 
Амалрик, Джуди Денч, 
Джанкарло Джанини 

00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
00.40 „Наръчник по ухажване” 

– с уч. на Меган Маркъл, 
Кристофър Полаха, 
Джонатан Скарфи, Линда 

Бойд и др./п/
02.20 „Музата на артиста”  – с 

уч. на Корбин Бърнсен, 
Сам Бокслайтнър, 
Кейтлин Кармайкъл, 
Брий Уилямсън, Джей-
сън Доринг и др. /п/ 

06.00 „Костюмари” – сериен 
филм, 5 сезон /п/

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Като две капки вода“ – 

концерт
14.30 „Далече, далече” – с уч. 

на Том Круз, Никол Кид-
ман, Колм Мийни, Томас 
Гибсън, Мишел Джонсън, 
Барбара Бабкок, Робърт 
Проски, Уейн Грейс и др.

17.30 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване /п/

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 VIP BROTHER 2018 (пре-
миера) – риалити шоу

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 VIP BROTHER 2018 (пре-

миера) – риалити шоу, на 
живо от Къщата

00.30 „Незабравимо” – сериен 
филм, сезон 3

01.30 „Костюмари” – сериен 
филм, 5 сезон

02.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

03.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

05.20 „Костюмари” 

вТОрНик, 25 сеПТеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: 

Анатомия на гнева“ (пре-
миера) – сериен филм, 6 
сезон

21.00 VIP BROTHER 2018 (пре-
миера) – риалити шоу

22.30 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 VIP BROTHER 2018 (пре-

миера) – риалити шоу, на 
живо от Къщата

00.30 „Незабравимо” – сериен 
филм, сезон 3

01.30 „Костюмари” – сериен 
филм, 5 сезон

02.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

03.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.30 „Моят живот“ – сериен 
филм /п/

05.20 „Костюмари” 

срЯДа, 26 сеПТеМври
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: 

Анатомия на гнева“ (пре-
миера) – сериен филм, 6 
сезон

21.00 VIP BROTHER 2018 (пре-
миера) – риалити шоу

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 VIP BROTHER 2018 (пре-

миера) – риалити шоу, на 
живо от Къщата

00.30 „Незабравимо” – сериен 
филм, сезон 3

01.30 „Костюмари” – сериен 
филм, 5 сезон

02.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

03.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.30 „Моят живот“ – сериен 
филм /п/

05.20 „Костюмари” – сериен 
филм, 5 сезон /п/

чеТвърТък, 27 сеПТеМври 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (преми-

ера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: 

Анатомия на гнева“ (пре-
миера) – сериен филм, 6 
сезон

21.00 VIP BROTHER 2018 (пре-
миера) – риалити шоу

22.30 „София – Ден и Нощ” 
(премиера) – риалити 
сериал 

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 VIP BROTHER 2018 (пре-

миера) – риалити шоу, на 
живо от Къщата

00.30 „Незабравимо” – сериен 
филм, сезон 3

01.30 „Костюмари” – сериен 
филм, 5 сезон

02.30 „Докоснати от слънцето” 
– сериен филм

03.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.30 „Моят живот“ – сериен 
филм /п/

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  Денят на живо
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”- из-

брано
10:45 Телемаркет 
11:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Холивуд”
12:45 „Букмейкър 
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
17:00 “Офанзива” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата  с КАНАЛ 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” 
01:00 НОВИНИ /п/

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:15 „Седмицата  с КАНАЛ 3” – 

обзорно предаване /п/
07:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Холивуд” /п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
09:30 „Социална мрежа”
10:45 Телемаркет 
11:00 „Седмицата с КАНАЛ 3” – 

обзорно предаване /п/
11:45 Топ шоп
12:00 „Денят на живо”-избрано
12:45 „Букмейкър – коментари 

и анализи
13:00 НОВИНИ
13:15 Телемаркет
13:30 „Без монтаж”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:30 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с КАНАЛ 3” – 

обзорно предаване
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ

01:30  07:00 Повторения

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” –
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” –
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”-
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 -07:00 – Повторения

вТОрНик, 25 сеПТеМври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „БЕНОВСКА ПИТА” - из-

бран 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” –
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева –
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” –
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”-
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

01:00 -07:00 – Повторения

срЯДа, 26 сеПТеМври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”-
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 -07:00 – Повторения

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ 
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”-
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 -07:00 – Повторения

ПеТък, 21 сеПТеМври
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00 Новини
12.15 Топ шоп   
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за време-

то
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45 Топ шоп  
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45  Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли-про-

дължение
17.30  новини
17.35 Темите - публици-

стика      
18.00  Новини
18.10  Темите - публици-

стика 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15 Бизнес дейли
19.30  новини

19.40  Бизнес дейли
20.00 Новини
20.10 Темите - публици-

стика    
20.30 новини
20.40 Темите - публици-

стика 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБОТа, 22 сеПТеМври
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
10.00  „Документите с 

Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00 Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40 Спорт  
14.00 Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45 прогноза за време-

то и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00 Новини
16.15  прогноза за време-

то и спорт
17.00  Новини
17.25 Прогноза за време-

то

17.30  новини
17.35  „В обектива”  
18.00  Новини
18.15 „В обектива”  
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15 „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00   Новини
20.20  Спорт
20.25 „В обектива”  
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30 новини
22.40  Евромакс
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НеДелЯ, 23 сеПТеМври 
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
10.00 Новини
10.10  Прогноза за време-

то
10.15 Телестар
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00 Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45  Спорт
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30  новини
12.45  „Интервю на деня”
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45 Спорт 

14.00 Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45 прогноза за време-

то и спорт 
15.00 Новини
15.25 прогноза за време-

то
15.30 новини
16.00  Новини
16.05  „Документите с 

Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15 Времето   
18.30 Централна емисия 

Новини  
19.10  „Европростран-

ство”
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция – публ. 

предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция
22.00 Новини
22.20  Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” 
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп   
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни 

Новини
13.30  новини

13.35  Спорт
13.45 Телестар 
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45 Топ шоп 
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15 Бизнес дейли- про-

дължение 
17.30 новини
17.35 Темите
18.00  Новини
18.10 Темите 
18.30 Централна емисия 

Новини
19.15  Бизнес дейли
19.30 новини
19.40  Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10 Темите 
20.30  новини
20.40  Темите 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
вТОрНик, 25 сеПТеМври
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин”
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп  
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни 

Новини

13.30  новини
13.35  Спорт
13.45 Телестар 
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли
17.30 новини
17.35 Темите 
18.00 Новини
18.10 Темите 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15  Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10  Темите
20.30  новини
20.40 Темите
21.00 Вечерни Новини 
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05 Свободна зона
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

срЯДа, 26 сеПТеМври
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп  
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00 Централни обедни 

Новини
13.30  новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар 
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45 Топ шоп 
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00   Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15 Бизнес дейли-про-

дължение
17.30  новини
17.35 Темите 
18.00  новини
18.10 Темите
18.30 Централна емисия 

Новини  
19.10 Бизнес дейли
19.30 новини
19.40 Бизнес дейли
20.00  Новини
20.10 Темите 
20.30 новини
20.40 Темите 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00 Новини

11.10 „Свободна зона с 
Георги Коритаров 3” 

12.00  Новини
12.15 Топ шоп  
12.30  новини
12.45 Телепазар 
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35 Спорт
13.45  Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15 Бизнес дейли-про-

дължение
17.30  новини
17.35 Темите 
18.00  Новини
18.10 Темите - публици-

стика 
18.30 Централна емисия 

Новини  
19.10 Бизнес дейли
19.30  новини
19.45 Бизнес дейли 
20.00  Новини
20.10 Темите - публици-

стика    
20.30 новини
20.40 Темите - публици-

стика   
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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Български16 Най-гледаните тв програми

евРоком

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Дом ученых. Кон-

стантин Северинов
15:25 Морозова
17:00 Вести
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Юморина
23:05 Не в парнях счастье. 

Х/ф
00:45 2 ВЕРНИК 2
01:40 Клуб женщин. Х/ф
04:05 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
05:05 Дом ученых. Кон-

стантин Северинов

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:00 Утро России. Суббо-

та
09:40 Местное время. 

Суббота
10:30 Моя любовь – 

Россия!
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Пятеро на одного
12:45 Смеяться разреша-

ется
13:50 Под дождем не ви-

дно слез. Х/ф
15:35 Выход в люди
16:40 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Мое сердце с тобой. 

Х/ф
00:25 Романтика романса
01:20 С любимыми не 

расставайтесь. Х/ф
02:35 Ожерелье. Х/ф
04:20 Смеяться разреша-

ется
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:00 Лорд. Пес-полицей-

ский
07:30 Под дождем не ви-

дно слез. Х/ф
09:10 Местное время. 

Воскресенье
09:50 Сам себе режиссер
10:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Утренняя почта
12:10 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
13:00 Сваты-2012
14:55 В старых ритмах. 

Х/ф
16:35 Пока смерть не раз-

лучит нас. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
23:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

01:00 Святой Спиридон
01:45 Пыльная работа
03:20 В старых ритмах. 

Х/ф
04:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:20  «Сегодня 21 сентября. День 

начинается»
09:55  «Модный приговор»
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Лучше всех!»
22:55  «Вечерний Ургант» (16+)
23:50  «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
02:40  Жанна Болотова, Владимир 

Земляникин, Валентина 
Телегина, Евгений Матвеев, 
Михаил Ульянов в фильме 
«Дом, в котором я живу» (12+)

04:15  Андрей Харитонов, Ромуа-
льдас Раманаускас, Леонид 
Куравлёв, Наталья Данилова 

в фильме «Человек-невидим-
ка» (12+)

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:00  Новости
06:10  «Любимая учительница». 

Многосерийный фильм (16+)
07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:30  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08:55  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  «Лев Лещенко. „Ты помнишь, 

плыли две звезды... “» (16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:20  «Идеальный ремонт»
13:35  «Вячеслав Добрынин. „Мир 

не прост, совсем не прост... “» 
(16+)

14:35  «Песня на двоих». Лев Лещен-
ко и Вячеслав Добрынин

16:20  Юрий Никулин, Евгений 
Евстигнеев, Ольга Аросева 
в фильме Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники»

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  Премьера сезона. «Эксклю-
зив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)

19:45  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»

21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Александр Демидов, Леонид 

Барац, Ростислав Хаит, Ками-
ль Ларин, Максим Виторган, 
Нонна Гришаева, Михаил 
Ефремов в фильме «День 
выборов» (16+)

01:05  Сергей Бодров (мл. ), Виктор 
Сухоруков в фильме Алексея 
Балабанова «Брат» (16+)

02:45  Инна Чурикова, Мария Го-
лубкина, Светлана Рябова в 
фильме «Ребро Адама» (16+)

04:05  Светлана Савёлова, Валентин 
Смирнитский, Борис Чирков, 
Алексей Смирнов в фильме 
«Семь стариков и одна де-
вушка»

05:50  «Любимая учительница». 
Многосерийный фильм (16+)

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:00  Новости
06:10  «Любимая учительница» (16+)
07:40  «Смешарики. ПИН-код»
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Светлана Крючкова. „Я нау-

чилась просто, мудро жить... 
“» (12+)

11:15  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Александр Збруев. Три исто-

рии любви» (12+)
13:15  Александр Збруев, Светлана 

Крючкова, Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров в фильме «Боль-
шая перемена»

15:50  «Иван Царевич и Cерый 
Волк». Анимационный фильм

17:30  Международный музыка-
льный фестиваль «Жара»

19:25  Премьера. «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр
23:10  Премьера. Сергей Безруков в 

фильме «После тебя» (16+)
01:10  Виктор Бычков, Вилле Хаапа-

сало в фильме Александра 
Рогожкина «Кукушка» (16+)

02:55  Михаил Ножкин, Маргарита 
Володина в фильме «Каждый 
вечер в одиннадцать» (12+)

04:10  Евгений Леонов, Игорь 
Ясулович, Лев Дуров, Ролан 
Быков, Зиновий Гердт в фи-
льме «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

ПеТък, 21 сеПТеМври
07.00  Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
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 еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  Прокудени от бащин 

край  повторение  
14.00 „Дискусионно студио“  

повторение  
15.00  Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“  

повторение  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  повто-

рение  
17.30 Новини  на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
на живо  

18.30  Документален филм 
19.15 Класически концерт 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Дискусионно студио 
- публицистично преда-
ване  на живо 

21.00  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов  на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

22.30  Дневниците на уфолога  
повторение  

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 Захари-
ев  повторение 

05.00 “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение  

06.00 Фолклорен концерт 

съБОТа, 22 сеПТеМври
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
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 еми-
сия  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 море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

18.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

19.50  Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  
на живо 

22.30  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия  повторение  

23.00  Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков   
повторение 

01.30  Новини. Прогноза за 
времето  повторение  + 
Другата история 

02.00  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  повторение 

04.00  “Изгнаници клети“ 
04.30  Класическа музика 
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  
повторение 

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
08.00  Ранни вести   на живо  
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   на 
живо 

14.00  Разбулване -  повторе-
ние 

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  на живо 

16.00 „Първото благо“ 
17.00  Документален филм
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“  на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00 “Алтернативи”  на живо 
21.30  Документален филм

22.00  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

22.30 „Час по България“  повто-
рение  

23.30 “Фронтално”   повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

02.00  “Паралакс“ - повторение
03.30  Прокудени от бащин 

край -  повторение 
04.30  „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение 

05.30 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева   повторение 

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
07.00  Дискусионно студио  
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 Алтернативи 
14.15 Паралакс  
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс   
16.00 Първото благо 
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 Дискусионно студио - 
публицистично предава-
не 

21.08 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Класическа музика 
23.35 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.35 Новини. Прогноза за 

времето. 
01.00  Дискусионно студио 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 Телевизионен форум 
05.00 Облаче ле, бяло 
06.05  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  

вТОрНик, 25 сеПТеМври
07.00  Дискусионно студио 
07.45 Новини 
08.00 „Ранни вести“ 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио 
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  
16.15 „Ако зажалиш“ 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00  “Дискусионно студио 
- публицистично преда-
ване  

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  „Директно за културата“ 
01.00 Новини. Прогноза за 

времето. 

01.30 “Дискусионно студио 
02.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.30 „Фронтално“ 
05.30 “Разбулване“ - 
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  

срЯДа, 26 сеПТеМври
07.00  Дискусионно студио 
07.45 Новини 
08.00  Ранни вести  
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
14.00  Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето 
01.00  Дискусионно студио 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 “Нови хоризонти“ 
04.00  Алтернативи -  

05.30 “Час по България” - с 
водещ Пламен Павлов  

06.30 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
07.00 Дискусионно студио 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00  Кратки Новини
15.10 Класическа музика 
15.30 Облаче ле, бяло 
16.30 Паралакс 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  

00.30 Новини. Прогноза за 
времето 

01.00 „Дискусионно студио“  
01.30 Класически концерт 
03.30 “Първото благо“ - 
04.30 „Дневниците на уфолога“ 
05.30 “Край Босфора“ 
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

ПеТък, 21 сеПТеМври
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Криминални хроники - 6 

еп. - Сериал 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 134 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 16 еп. - 

Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Токшоу 
03:00 Страници от живота - 134 

еп. - Сериал 
04:00 Сладка тайна - 16 еп. - 

Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 22 сеПТеМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:30 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

17:00 Куче в джобче - 37 еп.- 
Анимация 

17:15 Куче в джобче - 38 еп.- 
Анимация 

17:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:45 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Лъжливи рими - сериал 
14:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 39 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 40 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 

23:30 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Лъжливи рими - сериал 
05:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 135 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 17 еп. - 

Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Токшоу 

03:00 Дискусионен клуб Сед-
миците 

03:45 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

04:30 Страници от живота - 135 
еп. - Сериал 

05:15 Сладка тайна - 17 еп. - 
Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

вТОрНик, 25 сеПТеМври
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 136 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 18 еп. - 

Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 На живо - с Иво Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Токшоу 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Заедно за промяната 
04:30 Страници от живота - 136 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 18 еп. - 

Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 26 сеПТеМври
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
11:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
12:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 137 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 19 еп. - 

Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Лъжливи рими - 3 еп. - 
Сериал 

22:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Токшоу 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 

Ганчев 
04:30 Страници от живота - 137 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 19 еп. - 

Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 На живо - с Иво Божков 
12:00 Заедно за промяната 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 138 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 20 еп. - Се-

риал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
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 Криминални хроники - 7 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Токшоу 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
04:30 Страници от живота - 138 

еп. - Сериал 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî

имунобор е търговска марка на фирма 
БОрОла. За консултация със специалист 

може да се обърнете към клиника БОрОла, 
софия 1202, ул. "Цар симеон" 52; 

тел.: 02/ 983 62 03; www.borola.соm; 
e-mail: office@borola.соm. може да поръчате 

онлайн на www.momo.bg 

Грипът ще подрани, 
посрещнете го с 
Имунобор

„ПРОСТАТИзАЛ ПЛЮС“  
ПоМАГА нА ПРоСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çà êîíòàêòè: Âèòà Õåðá, 

òåë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

гл. ас. д-р светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБал “александровска”

Д о б р о к а ч е с т в е -
ната хиперплазия 
на просатата (ДХП) 
е хронично прогре-
сиращо заболяване, 
проявяващо се кли-

нично с обструкция 
на долните пикоч-
ни пътища. По ста-
тистически данни за 
България всяка годи-
на заболяват над 10 
000 мъже, като голя-
ма част от тях са на 
възраст под 50 годи-
ни. В Западна Европа 
90% от новооткри-
тите с ДХП започват 

лечение с натурал-
ни продукти. Те са 
разумна алтернатива 
в началните стадии. 
Природните проду-
кти имат висок ко-

ефициент ефектив-
ност/безопасност , 
съчетават се с лекар-
ствата и подпомагат 
тяхното действие, за-
бавят задълбочава-
нето на заболяване-
то и намаляват ри-
ска от поява на кар-
цином на простата. В 
моята дългогодишна 
практика на уролог 

аз изписвам много 
природни продукти, 
като през послед-
ните 4 години пре-
поръчвам най-чес-
то „ПрОсТаТиЗал 
ПлЮс“ на Вита Херб, 
като практически 
съм убеден в кли-
ничното му дейст-
вие. „ПрОсТаТиЗал 
ПлЮс“ е натурален 
продукт, който под-
помага укрепването 
и възстановяване-
то на дейността на 
простатната жлеза. 
Той действа диуре-
тично, противовъз-
палително и анти-
микробно. Съдейст-
ва за отстраняване 
на пикочните инфек-
ции, които се явя-
ват като често услож-
нение. „ПрОсТаТи-
Зал ПлЮс“ спома-

га и за стимулира-
не на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „ПрОсТаТи-
Зал ПлЮс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.

лактика е известно и 
наложило се с годи-
ните – имунобор. Той 
е отлично решение за 
повишаване на имуни-
тета поради уникална-
та си формула – комби-
нация от високостан-
дартизирани пречисте-
ни природни екстра-
кти от Котешки нокът, 
Йерба Мате, Мака и По 
Деарко. Това са рас-
тенията, известни от 
древността, с най-го-
лям ефект върху имун-
ната система на човека.

имунобор повиша-
ва защитата на орга-
низма срещу вирусни, 
бактериални и гъбични 
инфекции. Има имунос-
тимулиращ и противо-
възпалителен ефект. 
Спомага за нормалното 
функциониране на хра-
носмилателната систе-
ма. Освен това иму-
нобор проявява анти-
оксидантно 
и ан-

т и с т р е -
сово действие. Има об-
що тонизиращ ефект. 
Съставките на имуно-
бор стимулират произ-
водството на имунни 
тела и клетки, имат ди-
ректен антимикробен 
ефект и с богатото съ-
държание на биоактив-
ни вещества, повиша-
ват защитните сили на 
организма.

Благодарение на 
уникалния си състав и 
действие имунобор е 
отлично средство за ця-
лостна защита от боле-
сти през есенно-зимния 
сезон, повишаване жиз-
неността и тонуса на 
организма и намалява-

не риска от боледуване 
както при активно ра-
ботещи и практически 
здрави хора, така и при 
хронично болни.

Имунобор
Мощен 

имуностимулатор 
за възрастни

Съдържание:
Четири взаимнодо-

пълващи се природни 
продукта, имащи отно-
шение към имунитета. 
Всяка капсула съдържа 
висококачествени стан-
дартизирани екстракти 
от Котешки нокът, Йер-
ба Мате, Мака и По Де-
арко. Те са растенията, 
известни от древността 
с най-голям ефект вър-
ху имунната система на 
човека.

Предназначение:
 склонност към чес-

то боледуване;
  к а т о 

общо-
укрепва-

що и то- н и з и р а щ о 
средство;
 профилактика, по 

време на боледуване 
и във възстановител-
ния период;
 хронична умора.

Дозировка:
Приема се по 1 кап-

сула 3 пъти дневно през 
първите 10 дни, а след 
това поддържаща тера-
пия 1-2 капсули дневно. 
Приемът сутрин осигу-
рява жизнен тонус през 
целия ден.

Научете повече на 
www.imunobor.com и 

www.imunitet.bg

Тази година се оч-
ертава грипът да по-
драни, предупреждават 
експертите. През пред-
стоящия есенно-зимен 
сезон очакваме пан-
демичният грип "Кали-
форния", познат още ка-
то свински, да бъде из-
местен от нов вирус – 
"Мичиган" (тип А), изо-
лиран за пръв път през 
2015 г.

Тогава "Мичиган" все 
още не се беше разра-
зил, повече случаи има-
ше през 2016 г., затова 
и очакванията на екс-
пертите са разраства-
не на заразата да има 
именно сега. Особено 
предвид факта, че на-
селението ни няма из-
граден имунитет към 
този щам.

По данни на Австра-
лия, където в момента 
бушуват грипни щамо-
ве, включително "Мичи-
ган", в страната са ре-
гистрирани 52 смърт-
ни случая.

Още през месеците 
септември и октомври, 
когато започват първи-
те резки температурни 
промени, летните виру-
си се изместват от есен-
но-зимните. Миналата 
година грипът подрани, 
очакванията на експер-
тите са това да се слу-
чи и тази година, както 
и да ни атакуват и нови 
щамове. В очакване на 
грипа много от нас ще 
се срещнат с предше-
стващите го парагрип-
ни инфекции от адено-
вируси и риновируси.

Както всяка година, 
и тази лекарите ни пре-
поръчват да започнем 
имуностимулация на 
организма си за есен-
но-зимния сезон още 
в началото на септем-
ври. Защото не е мно-
го времето, през кое-
то задължително тряб-
ва да засилим имунна-
та си система. Особе-
но ако сме понатрупа-
ли години, имаме си 
и други хронични бо-
лести, живеем в голе-
ми градове, возим се 
с градския транспорт, 
не можем да си позво-
лим да ползваме дъл-
ги болнични, правим 
си сметка на разходи-
те за отопление, нала-
га ни се да се грижим 
за болни родители или 
малки деца, които мо-
жем да заразим. Или 
ако още си носим по-
следствията от услож-
ненията, предизвикани 
от прекаран в предиш-
ни години грип.

Най-ефикасното ре-
шение за имунопрофи-
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За консултация с лекар специалист можете да се обърнете към 
клиника БОрОла, софия, 1202, ул. „Цар симеон” 52, тел. 02/ 983 62 03, 

e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете 
www.entan.bg. може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Според статистика-
та приблизително 40% 
от всички пациенти, 
които посещават об-
щопрактикуващите ле-
кари у нас, страдат от 
световъртеж и шум в 
ушите. Това обикно-
вено е сигнал, че кръ-
вооросяването на мо-
зъка и микроциркула-
цията в него са нару-
шени. Световъртежът, 
нарушеното равнове-
сие и шумът в уши-
те са сред първите, а 
често и единствените 
признаци на съдовите 
заболявания в област-
та на мозъка. С на-
предване на възрастта 
кръвоносните съдове 
в цялото тяло старе-
ят (т.нар. атеросклеро-
за), но особено чувст-
вителна е промяната 
във фината кръвонос-
на система на мозъ-
ка, която представлява 
гъста мрежа от съдове 
с деликатна структура.

Атеросклеротични-
те изменения на тези 

ÅНÒÀН - ïри световъртеæ и øóì в óøите
съдове водят до нама-
лено кръвоснабдяване 
на отделните мозъчни 
структури и влошена 
микроциркулация, ко-
ято е от изключителна 
важност за поддържа-
не жизнеспособност-
та на мозъчните клет-
ки, а оттам и на всич-
ки мозъчни функции 
– памет, концентра-
ция, мислене, зауча-
ване на нова инфор-
мация, правилна ко-
ординация на движе-
нията, остър слух, зре-
ние и др. 

Можем ли да за-
бавим стареенето на 
кръвоносните съдове-
те в мозъка и по-дъл-
го време да го под-
държаме млад и ус-
тойчив на промени-
те на възрастта? Да, с 
ентан, природен про-
дукт, който работи 
за по-здрави съдове 
и по-добро кръвооб-
ращение. Съставките 
му – стандартизирани 
екстракти от Гинко би-

лоба и проантоциани-
дин, са едни от най-за-
дълбочено проучени-
те в света и има сто-
тици научни доказа-
телства за техния по-
ложителен ефект. Оп-
тимално комбинира-
ни в ентан, те допри-
насят за подобряване 
на кръвоснабдяване-
то на ретината, край-
ниците, ушите и мо-
зъка. Подпомагат заз-
дравяването на кола-
гена и еластина. Спо-
магат за укрепването 
на стените на кръво-
носните съдове. Имат 
противовъзпалително 
действие. Благопри-
ятстват циркулацията 
на периферната кръв 
и лимфата. Спомагат 
за предотвратяване-
то на слепването на 
тромбоцитите, за по-
добряване на течли-
востта на кръвта, за да 
се избегне запушване-
то на съдовете. Доста-
вят необходимите кис-
лород и хранителни 

вещества. Освен то-
ва ентан притежава 
мощно антиоксидант-
но действие, предпаз-
ващо съдовете и клет-
ките от увреждащото 
действие на свобод-
ните радикали.

EНТАН
За здрави 

съдове и добро 
кръвообращение

Всяка капсула съ-
държа 80 mg проан-
тоцианидин и 40 mg 
стандартизиран екс-
тракт на Гинко било-
ба. Процесът на стан-
дартизация гарантира 
чистотата и ефектив-
ността на всяка кап-
сула.

Вече в иновативни 
растителни капсули 
VGcaps - 100% чист 
природен продукт.

Х и п о а л е р г и ч н и , 
без глутен, примеси 
и консерванти!

Без съставки от жи-
вотински произход!

Подходящи и за ве-
гетарианци!

По една капсула 3 
пъти дневно след хра-
нене.

Защо за пенсионери? Защо-
то е на достъпна цена и действа 
безотказно. 100% натурално и 
снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезна е 
за всички възрасти. Няма проти-
вопоказания и странични ефек-
ти. Една опаковка е достатъчна 
за цял месец.  

1.сърце и кръвоносна сис-
тема – възстановява функциите 
на сърцето, черния дроб и дала-
ка, нормализира кръвна захар, 
кръвно налягане и холестерол. 
Изчиства и отпушва кръвонос-
ните съдове, премахва разши-
рени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксар-
троза, го-
н а р т р о -
за и диско-
ва херния. 
Увеличава 
плътността 
на костите.

3 . Х р а -
н о с м и л а -
телна система – гастрит, колит, 
рефлукс, премахва проблеми с 
тънкото и дебелото черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхи-
те, трахеята, алвеолите. Спомага 
изчистването на синусите.

5.Нервна система – нама-
лява психическото напрежение 
и безпокойство. Способства за 
по-добър сън, бодрост и кон-
центрация. Балансира нервна-
та система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава 
съпротивителните сили на орга-
низма и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира 
метаболизма, подпомага кон-
трола на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 

нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Мнения на ползвали 
продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-
це и стави, от скъпи по-скъпи, 
и нямаше ефект. Ползвах Траке-
ия почти без пари и веднага за-
почнах да се подобрявам. След 
няколко месеца, правейки редов-
ните изследвания, лекарите не 
повярваха какво се е случило с 
мен. Тичам, работя, живея нов 
живот. Използвайте го и сами 
се уверете в силата на този 
продукт.“ 

Мария иванова, 
Благоевград, 0896 781 313

„Бях за-
губил вяра, 
че нещо 
може да 
ми помог-
не. Някол-
ко човека 
от пенси-
о н е р с к и я 

клуб го ползвахме, защото мо-
жехме да си го позволим. След ня-
колко месеца всички започнахме 
да споделяме, че невероятното 
се случва. На един се подобри сър-
цето, на друг ставите, на тре-
ти белият дроб, ходим два пъ-
ти повече без умора. Чувства-
ме се много по-жизнени и наши-
те приятели последваха нашия 
пример. Досега няма недоволни.“

Тракеия е заимствана от 
храната на древните траки, раз-
работена е от БАН съвместно 
с Института по криобиология 
и хранителни технологии. При 
създаването й са използвани 
разработките от космически-
те технологии за хранене. От-
личена е с първо място в кон-
курса за нови български проду-
кти на Международния панаир 
в Пловдив. 

ТРАКЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092
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ÀËÒÎÐÈß и çаболяванията 
на диõателната систеìа

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

ÏÐÈ ÏÑÎÐÈÀÇÈÑ

1 áð. õ 49 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 49 ëâ./
2 áð. õ 45 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 90 ëâ./

3 áð. õ 39 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 117 ëâ./

ÏÐÎÌÎÖÈÎÍÀËÍÀ ÖÅÍÀ:

специалистите отчитат като причини 
за така застрашаващите цифри: наднор-
меното тегло, високите нива на холесте-
рол и не на последно място стреса. Най-
притеснителен обаче се оказва фактът, 
че при хронично високо кръвно наляга-
не се засяга работата на важни органи 
и системи и това води до тежки здра-
вословни последствия. По тази причи-
на лекарите препоръчват кръвното да 
се поддържа във физиологични грани-
ци чрез медикаменти, правилно хране-
не и повече движение.

Д-р георгиев, кардиолог, разказва 
за последните подходи в медицината 
и фитотерапията за справяне с висо-
кото кръвно, аритмията и завишения 
холестерол.

- всички знаем какви са последствия-
та от приема на лекарства, но понякога 
това е неизбежно. аз препоръчвам на 
своите пациенти един билков продукт 
„карДиОксиН“, който се базира изця-
ло на фитонутриенти, извлечени от гин-
ко билоба и арония, и е незаменим из-
точник на вещества, които по естествен 
начин понижават нивата на лошия хо-
лестерол, подпомагат работата на сър-
цето и кръвоносните съдове и позволя-
ват поддържане на нормално кръвно 
налягане както при по-млади пациен-
ти, така и при тези от третата възраст. 
Приемът на „карДиОксиН“ осигурява 
надежден начин за препрограмиране 
на тъканите и клетките, оказва физио-
логичен ефект върху практически всич-
ки органи и системи в тялото. клинични-
те проучвания показват регулиране на 

кръвното налягане при пациенти с ре-
гистрирана хипертония от 20 и повече 
години след прием от 2 до 4 месеца. При 
случаи на временно покачване на кръв-
ното се наблюдава регулиране още след 
третия, до петия прием.  Формулата  на 
препарата е разработена по рецептур-
ниците на акад. Никола Хлебаров, съз-
дател на много билкови тинктури, носи-
тел на многобройни награди, световно 

признат учен и изследовател.
При какви случаи да използваме 

карДиОксиН
За поддържане на нормалното 

оросяване на крайниците
За силна памет и концентрация
За поддържане на нормалната 

пропускливост на кръвоносните съдове
За поддържане на нормалните ни-

ва на кръвното налягане
За поддържане на нормалната 

функция на сърдечно-съдовата система
състав:

арОНиЯ 540 MG
растението с най-високо съдържа-

ние на полифеноли (витамин р) съдър-
жа още флавоноли, катехини и антоци-

Продукта „кардиоксин“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:

 http://tonik.info/cardioxin   или в аптеките

малява значително шансовете за ин-
фаркт или инсулт. изследванията по-
казват, че гинко билобата е в състоя-
ние да увеличи и стимулира притока на 
кръв към крайниците в тялото, вклю-
чително кожата и основните органи. 
снабдяването на цялото тяло с кисло-
род води до увеличаване на енергия-
та и силата. Това повишаване на при-
тока на кръв помага на хората, които 
страдат от лоша циркулация и накуц-
ват, позволявайки им да ходят по-дъл-
ги разстояния без болка. гинко билоба 
често се приема от хора, които страдат 
от подагра, тъй като тя има изразени 
притововъзпалителни свойства.

малява значително шансовете за ин-малява значително шансовете за ин-

Последни проучвания сочат, че 75%
от българите страдат от кръвно!

анни. в сравнение с грейпфрута и гроз-
дето в аронията има 5 пъти повече по-
лифеноли. аронията тонизира органи-
зма, възвръща жизнените сили, подпо-
мага преодоляването на нервните раз-
стройства и преумората, стимулира ре-
генерирането на мускулната и костната 
тъкан, кръвообразуването и обмяната 
на веществата. аронията очиства съдо-
вите стени от атеросклеротични плаки, 

поддържайки висока еластичност и 
нормална пропускливост на стените 
на кръвоносните съдове. Понижава 
кръвното налягане. аронията е без-
ценна и като профилактично сред-
ство, и при рехабилитация след мо-
зъчен инсулт, сърдечен инфаркт и 
други болести на сърдечно-съдова-
та система.

гиНкО БилОБа 540 MG ексТракТ
свързан е с понижаване на кръв-

ното налягане и премахване на кръвни-
те съсиреци в рамките на сърдечно-съ-
довата система. Тези ефекти са от изклю-
чителна полза за здравето на сърцето. 
Дилатираните кръвоносни съдове нама-
ляват натоварването на сърцето, докато 
премахването на кръвните съсиреци на-

РЕЦЕПТА №1
Напълнете еднолитрова стъклена бутилка или 

буркан с цветове от жълт кантарион и нарязани на 
малки късчета невен (1:1). Към тези билки добавете 
и шепа равнец. Накрая в бутилката сложете зехтин 
или слънчогледово олио, като студенопресованият 
зехтин е за предпочитане. Затворете стъклената бу-
тилка (буркан) и я оставете за 3-4 седмици на слън-
чево място. Билковият лек ще е готов за употреба, 
след като маслото придобие червеникав цвят. После 
трябва да добавите 10 г масло от хвойна и 5 г мас-
ло от лавандула. Разбъркайте всичко много добре. 
Мажете болните участъци всеки ден – по 1 или 2 пъ-
ти на ден. Няколко дни след старта на лечението ще 
усетите подобрение.

Това билково лекарство може да се използва как-
то при псориазис, така и при други кожни заболява-
ния. Доказано действа добре при екзема, суха кожа, 
изгаряния, лишеи и др.

РЕЦЕПТА №2
Още в ранна пролет, преди да се е разлистила ло-

зата, се събират пръчки от нея. Нарязват се на мал-
ки парченца (около 5 см), за да може да изсъхнат по-
лесно. Изсушените клечки се слагат в метална купа, 
запалват се и след пълното им изгаряне добре се 
пресяват през цедка. Получената пепел се поставя в 
чиста и суха кутийка от крем. Задължително е всяка 
сутрин в продължение на около 3 месеца, още пре-
ди човек да се е измил и да е пил вода, да си намок-
ри пръста в устата и да го топне в пепелта. След то-
ва да намаже добре първото петно.

Мястото не се мие, когато изсъхне, пепелта сама 
пада. Малко по малко с течение на времето петната 
започват да изчезват едно по едно.

РЕЦЕПТА №3
300 г прясна и несолена свинска мас  се разто-

пява на водна баня. Прибавят се 300 мл чист винен 
оцет и ядките на 30 ореха. Сместа се вари отново на 
водна баня, докато се сгъсти. След като изстине, се 
слага в компотен буркан и се опакова в найлонова 
торбичка. Съхранява се така 20 дни на тъмно. След 
това сместа се разбърква много добре и поразени-
те места се мажат с нея.
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Д-р Асенов: 
Големият полип за 
10 години става рак 
на дебелото черво!

Злокачествените заболя-
вания и хроничният запек 
са предпоставка за разви-

тие на рак на дебелото 
черво.

В червата на всеки от нас има 15 ки-
лограма отрови, които водят до теж-
ки заболявания, затова системното им 
пречистване е от огромно значение. 
Много хора смятат, че за да пречистят 
червата и стомашно-чревния тракт, е 
необходимо да си направят клизма. 
Това обаче далеч не е така, защото 
отровите и опасните наслоявания не 
могат да бъдат изчистени само с по-
мощта на клизма.

Все по-често се среща проблемът 
с нередовните черва, а това води до 
почти всички останали здравословни 
проблеми. Остатъчната хранителна 
маса е добре да се изхвърля редов-
но, защото престоявайки в червата ни, 
започва да загнива, отделените газове 
и вещества са токсични и лесно пре-
минават в кръвообращението и така 
се разпространяват по цялото ни тяло.

За профилактика и предпазване от 
полипи и рак на дебелото черво аз 
препоръчвам един съвременен фи-
топродукт, който по естествен начин 
пречиства червата и предпазва от об-
разуване на тумори по дебелото чер-
во. Продуктът се казва колон клий-
нър. Съдържа натурални биосубстан-
ции, които подпомагат естественото 
изпразване на чревния тракт и участ-
ват активно в процесите на детокси-
кация на тялото и поддържането на 
здрава храносмилателна система. ко-
лон клийнър отмива всички престо-
яли и загнили остатъци по храносми-
лателната система, особено добре из-
чиства от натрупани шлаки и мазни-
ни по лигавицата и стените на дебе-
лото черво.

Продуктът се използва за ефектив-
ното прочистване на полипите в дебе-
лото черво  – причини за стомашно-
чревните възпаления, дисбактериоза-
та и нарушената чревна флора, фамил-
ната аденоматозна-полипоза, тумори 
и отслабването на имунната система.

колон клийнър съдържа: 
Псилиум екстракт 412 mg 
(индийски живовляк)
Чудодейно средство, което подо-

брява работата на дебелото черво – 
облекчава констипацията, предизви-
кана от фактори, свързани с начина 
на живот. В случай на диария псили-
ум фибрите абсорбират излишната 
вода в червата, изсушават хранител-
ната маса и така забавят пътя й. При-
лага се успешно при храносмилател-
ни неразположения – успокояващото 
и защитното му действие повлиява 
благоприятно целия стомашно-чре-
вен тракт. Регулира чревната перис-
талтика – псилиум спомага за забавя-
не или ускоряване на перисталтика-
та. Намалява холестерола, понижава 
нивото на кръвната захар, намалява 
телесното тегло.

екстракт от алое вера 412 mg
Подпомага лечението на лигавица-

та на стомаха, поддържа джобовете и 
гънките на дебелото черво чисти, ка-
то не позволява натрупването на от-
ровни вещества в тях. Активира имун-
ните клетки.
екстракт от сена 138 mg (Майчин лист)

Има мощни слабителни свойства. 
Считана е за най-ефективенния бил-
ков лаксатив, в пъти по-добър от всич-
ки известни природни средства. Бил-
ката стимулира чревната перисталти-
ка, възпрепятства абсорбирането на 
течности от дебелото черво. Подобря-
ва работата на черния дроб, помага 
при хемороиди и фисури. Сена се из-
ползва още при кожни възпаления, оч-
ни заболявания, анемия, атеросклеро-
за, жълтеница.

екстракт от тиквени семки 138 mg
Съдържа в концентриран вид без-

брой много важни за качествената об-
мяна вещества витамини, микроеле-
менти и ензими. Тиквените семки по-
магат да се избегне формирането на 
бъбречни камъни, имат противовъз-
палително действие и облекчават ар-
тритните болки, изключително ефи-
касно премахват паразити и глисти. 
Екстрактът от тиквени семки се пред-
писва и срещу увеличаване на проста-
тата. Способства за нормализация на 
нивото на захар в кръвта. Тиквените 
семки извеждат от организма излиш-
ния холестерол, подобряват захранва-
нето на сърдечния мускул, регулират 
растежа на клетките, защитават ги от 
вредни въздействия, възстановяват и 
подмладяват, снабдяват ни с енергия 
и забавят стареенето.

Препоръчителен е приемът в про-
дължение на 3 месеца 2 пъти в година-
та. „колон клийнър“ има дълготрай-
но действие, като запазва своята ефек-
тивност в тялото дори след периода на 
употреба. Без лекарско предписание.

ЦеНа: 
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

Продукта „колон клийнър“ можете да поръчате директно
 на телефон: 0877 72 10 40

както и на интернет страницата http://tonik.info/coloncleaner/ 
или в повечето аптеки в страната.
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Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб,  
ставите, подо-
брява кръвооб-
ращението, от-

пуска мускулите и 
нервите.

ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

За всеки ДОМ

ЦеНа 19,98 лв. Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Произходът на 
това изделие е от Ру-
сия, известно като 
имприкатор „Кузне-
цова“. Разпростра-
нен е в цял свят в раз-
лична форма – въз-
главнички, стелки, 
валячета и др. Уни-
калното на българ-
ския апликатор е, че 
пуловете са капсуло-
вани върху кожа, а не 
върху плат, което го 
прави по-лесен за по-
чистване, а и кожа-
та по-добре задържа 
топлината. Пулове-
те имат въртели-
во движение, което 
подобрява масажния 
ефект.

Благодаря ви, че от рекламата във вашия вестник на-
учих за акупунктурния апликатор. От години имам сил-
ни болки в главата, когато прочетох за акупунктурния 
апликатор, бях доста резервиран, но го поръчах. Отто-
гава винаги когато почувствам болка, го поставям за 
няколко минути и болките спират. Жена ми го използ-
ва, когато я заболят ставите.

Препоръчвам ви го от сърце. стефан калчев, смолян

Полезният дъб

Повечето части на 
дъба се използват в ме-
дицината, a лечебните 
ефекти са много и раз-
нообразни.

Дестилирана вода 
от дъбови листа може 
да се приема вътрешно 
или външно за облек-
чаване на възпаления. 
Дъбовите листа се из-
ползват за лечение на 
хемороиди и рани. Те 
помагат за намаляване 
и облекчаване на въз-
паленията. 

кората на дървото 
се използва като стяга-
що, тонизиращо и анти-
септично средство. Из-
ползва се и при кръво-
изливи. От фино смля-
на на прах дъбова кора 
се прави емфие, което 
може да се вдишва при 
кръвотечение в носа, 
a поръсено върху чар-
шаф, помага за облек-
чаване на рани от зале-
жаване. Щипка от стри-
та дъбова кора, смесена 
с мед, помага при мен-
струални проблеми.   

По-силна отвара, на-
правена от жълъди, е 
полезна при хронична 
диария и дизентерия. 

Отвара от жълъди и 
кора на дъб с мляко 
се използва като анти-
дот на отровни билки и 
лекарства.   В миналото 
прах от жълъди  е бил 
използван за покриване 
на рани. 

При екземи:
Отвара: 1-2 супени 

лъжици раздробена дъ-
бова кора се вари 15-
30 минути в 1/2 л вода, 
след което се прецеж-
да и се оставя да изсти-
не. Отварата се пригот-
вя всеки ден и се прила-
га външно за компре-
си. Лечението е 4-5 дни. 
При нужда (екзацерби-
ращи мокрещи екземи) 
се повтаря. 

Настойка за пиене: 
1 чаена лъжичка ситно 
счукани кори се заливат 
с 2 чаши студена вода и 
се киснат 8 часа; дозата 
е за 1 ден. Да не се да-
ва на деца!

Апликаторът промени живота ми

БлАгодАрност

Гинко Билобата е най-старият 
познат дървесен вид. Днес екстра-
ктът, извличан от листата му, е най-
разпространената съставка на фар-
мацевтични и фитопродукти. Гин-
ко Билобата спомага за подобря-
ване на кръвообращението, най-
вече към мозъка и крайниците, и 
за усилване на паметта. Приемът на 
екстракт от Гинко подобрява кръ-
вооросяването на крайниците, бла-
годарение на което успешно се бо-
ри срещу болестта на Рейно, из-
вестна още като „синдром на сту-
дените крайници”. Наблюдавано е 
и подобрение при възрастни хора 
със затруднения при ходенето по-
ради болки и подуване на краката, 
причинени от нарушено кръвооб-
ращение в долните крайници. 

Хората, които имат проблеми 
със сърдечно-съдовата система, се 
повлияват благоприятно при при-
ем на екстракт от Гинко Билоба и 
Гроздово семе. Комбинацията от 
двата натурални растителни екс-

тракта може да бъде от полза на 
хора, страдащи от снижен тонус и 
хронична умора - състояние, чес-
то срещано при възрастните хора, 
предпоставка за което е слабата 
имунна система.

Приемайте висококачествени 
хранителни добавки със състав-
ки, които влияят благотворно вър-
ху кръвообращението. Такъв про-
дукт е GinkgoVin (гинко вин). Той 
съдържа екстракти от Гинко Би-
лоба (100 мг) и Гроздово семе (50 
мг), които имат доказан ефект вър-
ху сърдечно-съдовата система. Екс-
трактът от Гинко Билоба е с най-го-
ляма чистота на българския пазар. 
Една таблетка дневно осигурява не-
обходимото количество от екстра-
ктите 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.

Натурални 
биоактивни съставки 

срещу сърдечно-
съдови заболявания 
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Бяла лястовичка в Стрелча

Áèáëèîòåêà 
â ïëàíèíàòà

Находка  на крепостта Русокастро

ИСТОРИЯ И ИНОВАЦИЯ

Нов вид бозайник 

Орнитолозите в Екологичната инспекция във 
Велико Търново спасиха шест щъркела. Птиците 
са били с различни наранявания и са изпрате-
ни в Спасителния център в Стара Загора за ле-
чение и последващи грижи. 

Те са намерени в пет великотърновски и ед-

но габровско село. Милка Асенова от Регионал-
ната екологична инспекция обясни: “Граждани 
сигнализираха за намерени птици в безпомощ-
но състояние, предимно млади екземпляри от 
вида „Бял щъркел“. 

Всичките 6 щъркела са изпратени за лечение 
и последващи грижи.“ Три от щъркелите са пад-
нали от гнездата при опит за летене и нямат се-
риозни травми. Останалите три птици са били 
с тежки наранявания. 

Спасиха шест 
щъркела Бяла лястовица се появи в стрелча. различна-

та птичка бе заснета на видео от енчо Божков и 
предизвика силен интерес в социалните мрежи.

клипът вече има над 6000 пре-
глеждания и десетки споделя-
ния само за първите си 24 ча-
са във Facebook.

главната героиня в крат-
кия запис и представители-
те на нейния вид напомнят 
пристигането на есента със 
сбирките си по жицата. въпре-
ки това обаче необичайната ляс-
товичка - символ на надеждата и вяра-
та в доброто - предизвиква у стрелчани увере-

ност, че природата дава знак за благополучие и 
щастливи дни. До момента не е изследвано ста-
тистически на колко лястовици една е бяла, но 

експерти казват, че това е изключител-
но рядко явление. Тези екземпляри 

са като останалите от вида градска 
лястовица и са приемани от ято-
то като тези с обичайна окраска. 
в Пазарджишко са се появявали 
през 2005-2006 г., като тогава две 

лета поред бе забелязвана по ед-
на бяла лястовица - първо на пътя 

за Пловдив, а после - и на изхода към 
Пещера. През 2009 г. бе заснета още една - 

над село крали Марко.

Съвсем неочаква-
на находка зарадва ар-
хеолозите, проучващи 
средновековния бъл-
гарски град Русокаст-
ро. При разкопките на 
монументална сграда в 
замъка на крепостта е 
открит предмет с фор-
мата на пресечен конус, 
изработен от ивичест 
халцедон, известен още 
като ахат. Това е много 
твърд полускъпоценен 
камък, който е високо 
ценен както в антич-
ността, така и през сред-

ните ве-
кове.

Н а -
х о д к а т а 
е изклю-
ч и т е л н о 
прецизно 
полирана 
и пред-
ставлява 
рядък образец на сред-
новековното ювелирно 
изкуство. Открита е са-
мо част от едната поло-
вина от целия предмет. 
Той е бил пробит с мно-
го голямо майсторство 

от край до край и веро-
ятно през кръглия канал 
се е монтирал на мета-
лен или дървен шип.

Досега бургаските 
археолози, проучващи 
средновековния град 

Русокастро, не са на-
мерили аналог на то-
ва изящно украшение. 
Те предполагат, че ста-
ва въпрос за украса на 
облегалката на цере-
мониален стол от типа 
на троновете. Оконча-
телен отговор на този 
въпрос ще бъде даден 
едва при откриването 
на друг подобен пред-
мет.

Ювелирното произ-
ведение е открито за-
едно със сребърна мо-
нета на българския цар 
Тодор Светослав Тер-
тер (царувал в периода 
1300-1322 г.).

Учени от Национал-
ния природонаучен му-
зей при БАН, от При-
родонаучния 
музей в Сло-
вения и от 
З о о л о г и ч е -
ския инсти-
тут "Алексан-
дър Кьонинг" 
в Германия 
съобщават за 
нов вид бо-
зайник, опи-
сан от българ-
ска находка в 
статия за спи-
санието „Bonn 
z o o l o g i c a l 
Bulletin”. Това 
съобщи пресцентърът 
на БАН.

 Бозайниците в Евро-
па се изучават повече от 
300 години и заедно с 

птиците се смятат за ед-
ни от най-добре проу-

чените. Всяка година зо-
олозите откриват и оп-
исват нов вид бозайник, 

предимно дребни бо-
зайници (насекомояд-

ни и гризачи) от трудно 
достъпни и слабо проу-
чени места в Южна Аме-

рика и Югоизточна 
Азия. Изненадващо 
за всички се оказа, 
че все още има та-
кива места дори в 
Европа, посочват от 
БАН.

 И информи-
рат, че междуна-
роден екип от уче-
ни с участието на 
д-р Недко Недял-
ков е съобщил, че 
в горите на Стран-
джа планина живее 
нов и неизвестен за 
науката вид бозай-

ник - къртицата Talpa 
martinorum.

Крепостта „Ба-
ба Вида“ бе ес-
тествен декор 

на Средновековния 
фестивал „Бъдин” 
във Видин. Идеята 
на организаторите 
от общината бе да 
привлекат внимани-
ето към запазената 
крепост, превърна-
ла се в символ на 
града. Изданието на 
фестивала бе шес-
то поред. Запазе-
ната средновеков-
на крепост, която е 
и туристическа ат-
ракция, беше пред-
ставена по нетради-
ционен начин чрез 
въздушна акробати-
ка. Спектакълът на 
трупа "Кънетик"  бе 
на една от кулите 

п р е д 
в х о -
да на 
к р е -
п о с т -
та. За-
е д н о 
с то-
ва ак-
тьори 
на ко-
к и л и , 
обле-
ч е н и 
к а т о 
п р и -
к а з -
ни ге-
рои, забавляваха де-
цата, разказва Цецка 
Цокова, старши екс-
перт по туризма в об-

щината: “Тази година 
заложихме на мото-
то "История и ино-

в а ц и я " . 
„ Б а б а 
Вида” е 
п ъ л н а 
с исто-
рия. Тя 
си оста-
ва сим-
волът на 
Видин и 
н а й - з а -
бележи-
телният 
ни па-
м е т н и к 
и затова 
предло-
ж и х м е 

по-различен поглед 
върху този истори-
чески обект.“ 

За трета поредна година Столичната библио-
тека участва с кампанията си "Библиотека в пла-
нината" в традиционните национални чествания 
на Българския туристически съюз по повод ор-
ганизираното от Алеко Константинов масово из-
качване на Черни връх и създаването на органи-
зирано туристическо движение в България, съ-
общиха от библиотеката.

На поляната пред хижа "Алеко" всички посе-
тители можеха да разгледат изложба, в която 
основният акцент бяха записките на чужди пъ-
тешественици от XVI и XVII век, които описват 
планината Витоша.

Най-старият пътепис бе от 1550 г. на Катарин 
Цен. Изложбата представи и пътните бележки 
на османския пътешественик Евлия Челеби (XVII 
век), както и тези на Ами Буе от 1836 г. и на Кон-
стантин Иречек от 1888 г. Голяма част от пъте-
шествениците, които може да наречем първите 
туристи и планинари, по професия са диплома-
ти, офицери, геолози.

Експозицията показа творбите на Алеко Кон-
стантинов в детския периодичен печат в периода 
1878-1944 г., моменти от създаването на турис-
тическото движение, инициирано от Щастливе-
ца с първия му излет до Черни връх през август 
1894 г., и още много интересни факти от редки 
издания, съхранявани във фондовете на Столич-
ната библиотека.
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Меца
туристка

Детски свят За най-малките

Íåòúðïåëèâèÿò 
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Страницата подготви  Кристина ДОБРЕВА

Оцветете рисунката

Ïå

òëüîâàòà ñâàäà

Аз съм есента
Привет, септември! Аз съм есента –
сестра на лятото и пролетта.

Слагам край на палавото лято,
с приключения, игри богато.
Пристъпвам бавно и полека,
чертая есенна пътека.

На юг прогоних прелетните
птици. Наредени в броеници,
напуснаха любимите гнезда.
Очаквайте ги чак през пролетта.

Вълшебница съм, правя чудеса.
С жълто шаря старата гора.
Вижте! Тя е променена,
слънчева и позлатена!

Октомври – щедра и богата,
с плод отрупвам дървесата.
Плодове берете с радост,
те носят здраве, много сладост!

Ноември аз съм променлива –
ту слънчева, ту сива и мъглива.
Палувам заедно със ветровете,
сълзи проливам с дъждовете.

Декември, вече уморена,
от зимата съм победена.

Тя идва с бурни ветрове
да трупа бели снегове.

Довиждане, деца!
Напускам ви с тъга,
но знам, за вас е най-любима
моята сестрица бяла зима.

лили веНеЦиЯНОва

Ìоята ãреøêаПетльо кацнал на стобора,
кукурига без умора:
- Кукуригууу, кудкудяк,
аз съм най-голям юнак!
- Нависоко ти стоиш,
защо трябва да крещиш?
Със кокошките се караш,
пилетата ти забравяш!
Кой ни снася яйчицата,
кой отглежда ти децата?
С пуяка сте в надпревара
кой да бъде господарят!
Пуякът е тъй надут,
той издава странен звук.
Непрекъснато бърбори
и си мисли, че говори.
А освен че е бъбрив,
пуякът е горделив,
даже малко завистлив,
смята се за най-красив!
Искаш да го победиш,
затова така крещиш.
Ала пуякът надут
ти дърдори все напук…
Петльо шпагата размаха,
пъстрите пера хвърчаха.
- Престанете с тази схватка! -
кресна смаяната патка.
Най-накрая се сдобриха,
в курника от срам се скриха.

карамфила МариНОва, софия Колко съм разсеяна,
с мисли съм осеяна!

Дали уроците да уча
или компютъра да включа?

Баба на пазар отиде,
тя не може да ме види.
Най-добре ще бъде, знам,
свобода аз да си дам!

Включвам бързо лаптопа,
някой на вратата тропа!
Баба с чантите се връща
и доволна ме прегръща.

- Купих сборник със задачи!
- Бабо, кой за него ще заплаче?
Шшшт! Пак вратата се отваря,
татко с мама разговаря.

Знаете какво се случи –
татко лаптопа изключи!
- Знам, че ти се забавляваш,
сайтове не изучаваш!
Няма повече игри,
ти уроците учи!

Грешката ми е голяма
и изпитвам срам за двама!

кари геОргиева

погали бузки зачервени.

След нея млада и красива
при нас се втурна пролетта,
килими цветни да покрива,
да пее с птичите ята.

А лятото след пролетта
 дотича

задъхано от топлина.
Аз да играя най обичах
в морето с палава вълна.

Пристигна дълго чаканата есен

На старата година от стената
откачих календара аз,
а новата щом чукна на вратата,
посрещнах я със весел глас.

Направи зимата пързалка
на планините заснежени.
На всички палавници малки

със кошница от плод узрял.
Звънец училищен със песен

ме кани в утрото запял.

Тогава надникнете в 
първи клас –

най-радостният 
ученик съм аз.

ели кОчева

Баба Меца без да иска
май е станала туристка.
Ходи, броди погорите
нависоко в планините.

Хапва сладки боровинки
и рубинени малинки.
Близва си медец редовно
и се храни здравословно.
И мечетата си води - 
трябва да ги поразходи.
Но възникват тук въпроси - 
раница защо не носи?

Уляна иваНОва
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175 г. от рождението 
на георги БенкОвски

продължение на Второ-
то българско царство. 
Австро-Унгария обявя-
ва анексията на Босна 
и Херцеговина на 20 
септември. Два дни по-
късно в черквата “Св. 40 
мъченици” княз Ферди-
нанд прочита Манифе-
ста за обявяването на 
независимостта и се от-
служва молебен за бла-
годенствието на бъл-
гарската държава. След 
това министър-предсе-
дателят Малинов про-
чита отново манифеста 
на историческия хълм 
Царевец пред събра-
лото се хилядно мно-
жество. 

Деликатната ситу-
ация, която настъп-
ва след нарушаване-
то на Берлинския дого-
вор e успешно разреше-
на. Първо е спечелена 
Британската империя, 
която поставя услови-
ето да започнат прего-
вори между българско-
то правителство и Висо-
ката порта. Българската 

делегация е водена от 
Андрей Ляпчев. По вре-
ме на тях Високата порта 
иска България да плаща 
голям данък. В качество-
то си на министър-пред-
седател Малинов заявя-
ва, че независимост не 
се откупува, дори се сти-
га до частична мобили-
зация на българската 
армия. 

Русия не желае вое-
нен конфликт на Балка-
ните и се заема да по-
средничи в преговори-
те. Тя се съгласява да оп-
рости дълга на Осман-
ската империя, останал 
още от Руско-турската 
война от 1877-1878 г., 
в замяна на което Тур-
ция се отказва да иска 
обезщетение от Бълга-
рия и признава незави-
симостта й. Oфициал-
но това става на 6 ап-
рил 1909 г., след което 
в продължение на 10 
дни европейските сили 
признават България за 
царство и за независи-
ма държава. 

От стр. 1 
На тази дата Бълга-

рия - една от най-стари-
те държави в Европа, от-
ново се появява на све-
товната карта след пет-
вековно османско вла-
дичество. 

Условията за обявя-
ване на независимост-
та на младата българска 
държава в началото на 
ХХ век са изключител-
но благоприятни. През 
лятото на 1908 г. мла-
дотурската революция 
в Османската империя 
завършва с успех за ре-
формистите. Австро-Ун-
гария - една от велики-
те сили, наложили Бер-
линският договор, се гот-
ви да анексира двете от 
провинциите на импери-
ята - Босна и Херцегови-
на, т.е. да го наруши. За-
това и българският княз 
Фердинанд се обръща 
директно към импера-
тор Франц-Йосиф (сре-
щат се във Виена) да съ-
гласуват действията си. 

Междувременно бъл-
гарските власти завзе-
мат източните железни-
ци в Южна България и 
това поражда "извест-
ни" икономически про-
тиворечия между Авс-
тро-Унгария и страната 
ни. Дори за кратко стре-
сва Фердинанд, който се 
уплашва да обяви неза-
висимостта. Но прави-
телството вече било ре-
шило това да стане на 
22 септември 1908 г. в 
черквата “Св. 40 мъчени-
ци” в старата българска 
столица Велико Търно-
во – символичен акт на 

На 21 септември 1843 г. е роден 
един от най-известните революцио-
нери в българската история – Геор-
ги Бенковски. 

 Истинското име на българ-
ския революционер е Га-
врил Груев Хлътев. Роден 
е в Копривщица. Малки-
ят Гаврил има две по-
големи сестри – Куна 
и Васила. Баща им е 
уважаван търговец в 
района, а майката се 
грижи за отглежда-
нето на децата. През 
1848 г. бащата на Га-
врил внезапно умира 
и това поставя цялото 
семейство пред сери-
озно изпитание. Пора-
ди липса на финансови 
средства невръстното 
момче едва успява да за-
върши трети клас в основ-
ното училище в Копривщица. 
След това майката го изпраща да 
учи занаятчийство при един от мест-
ните търговци. Малкото момче започ-
ва да се занимава с терзийство. По-
късно става абаджийски чирак, а впо-
следствие се занимава с търговия. Га-
врил отваря собствен магазин и за-
почва да обикаля големите пазари в 
Цариград и Анадола.  В продължение 
на 10 години пътува из различни час-
ти на Османската империя в опит да 
открие своето призвание. Посещава 
Измир, Смирна, Цариград, Анадола, 
Александрия. Там се хваща на всякак-
ва работа, за да може да се издържа. 

През 1875 г. Гаврил пристига в Ру-
мъния. Там се запознава с българския 

Âсепризнатият лидер 
на Àприлското въстание

възрожденец и революционер Стоян 
Заимов. Младият мъж бързо се запал-
ва по революционното дело и иска ак-
тивно да участва в освобождението 
на своята родина. Малко след прис-
тигането си в Букурещ започва да из-
ползва името Георги Бенковски. Ста-
ва част от Гюргевския комитет, който 

взима решение през пролетта 
на 1876 г. в България да из-

бухне въстание. Бенковски 
става помощник-апостол 

в IV революционен ок-
ръг, но след оттегляне-
то на Панайот Волов 
заема неговото място. 

Когато на 20 април 
1876 г. избухва въста-
нието в Копривщица, 
Бенковски се намира 
заедно с останалите 
апостоли в Панагюри-
ще. След като разбира, 
че родният му град се 

вдига на бунт, той обя-
вява началото на въста-

нието в Панагюрище. Ор-
ганизира около 200 души от 

своята чета и заедно с тях за-
почва да обикаля региона и да 

мобилизира въстаниците. Революци-
онерите се придвижват толкова бър-
зо в района, че получават името Хвър-
ковата чета. Докато той обикаля реги-
она, въстанието в Панагюрище е жес-
токо потушено. Животът на револю-
ционерите е в опасност и те се от-
правят към Тетевенския балкан. На 
25 май 1876 г. след тежко сражение 
в местността Костина Георги Бенков-
ски е смъртоносно ранен. Умира поч-
ти веднага от своите рани.

 Неговото революционно дело за-
винаги остава в българската исто-
рия, а паметта му се почита от хи-
ляди българи.

Родното ми село Га-
гово, Поповско, да-
ва непрежалими 

жертви в Септемврий-
ската епопея през 1923 
година – народния бу-
дител, учителя Стефан 
Писарев, левият земеде-
лец Нено Ганчев, Петко 
Генов и Михаил Колев. 
Имал съм много разго-
вори с достигналия дос-
толепната 90-годишна 
възраст участник във 
въстанието Димитър 
Ненов Ганчев, получил 
първата си бойна закал-
ка през септемврийски-
те пожари. 

Жените не остават в 
сянка по време на въс-
танието. Те са активни 
участнички според сво-
ите сили. Пример през 
годините остана живо-
тът и всеотдайността на 
младата учителка, по-
късно и акушерка, Йов-

ка Писарева-Ненова, ко-
ято през страшната есен 
на 1923-та преминава 
през ада – погребва ба-
ща и свекър. По-ната-
тък животът й става още 
по-тежък. Преследвана 
от властта, уволнявана, 
местена от село на се-
ло с две малки деца на 
ръце. През следващото 
десетилетие съпругът й 
дълги години е полити-
чески затворник, после 
партизанин в далечен и 
непознат за нея край на 
България, синът й –  със 
смъртна присъда, про-
изнесена от военен съд 
в Ксанти. 

Спомените на дядо 
Димитър и баба Йовка 
са се запечатали трай-
но в паметта ми. Ще въз-
произведа малка част от 
тях:

…И след отбелязва-
нето на 90-годишния си 

юбилей Димитър Ненов 
беше жизнен, със свежа 
мисъл и памет, разказ-
ваше бавно, съсредото-
чено и винаги с голямо 
вълнение за преживяно-
то през септемврийски-
те погроми: „След полу-
чаване на паролата за 
въстанието на 22 сеп-
тември вечерта в лозе-
то на Писарев се събра-
ха 33-ма въстаници. Още 
същата нощ се явихме на 
сборния пункт край По-
пово, където се сформи-
ра въстанически отряд с 
ръководител Петър Ла-
заров. Аз бях определен 
за ръководител на един 
от взводовете. Имаше 
план съвместно с вто-
рия отряд, който тряб-
ваше да се създаде юж-
но от Попово, да напад-
нем и завземем града – 
но този план по различ-
ни причини (една от тях 

недостатъчното въоръ-
жение) не се осъщест-
ви. През това време ве-
че бяха пристигнали во-
енни поделения от Шу-
менския и Разградския 
гарнизон. След кратки 
схватки отрядът се раз-
пуснал. На 30 септември 
групата от 8 души въста-
ници, между които и ние 
с брат ми Ганчо, успяхме 
да преминем през гра-
ницата и да емигрира-
ме в Румъния…“

 А какво става през 
това време в селото? 
След разгрома на отря-
да разбеснели се шпиц-
команди се втурват по 
селата, грабят, опожа-
ряват къщи, убиват, га-
врят се със семейства-
та и близките на въста-
ниците. За тези събития 
имаме свидетелствата 
на Йовка Писарева:

„…Главорезите хва-
нали свекъра ми Нено 
Ганчев и го подкарали 
към гората, за да тър-
си тримата си синове 
въстаници – Димитър, 
Иван и Ганчо. Като не 
постигнали целта си, 
след жестоки гаври и 
мъчения го убили бли-
зо до Опака. Баща ми 

Стефан Писарев заед-
но с друг учител – Мар-
ко Николов – се укри-
ли в нашата воденица 
на р. Черни Лом, която 
става безмълвен сви-
детел на неравна схва-
тка – двама срещу по-
вече от сто войници 
и шпицкомандаджии. 
Запалват воденицата, 
скубят брадата на ба-
ща ми, обгарят лицето 
му. Закарват окърва-
вените тела в Опака и 
след още мъчения по-
веждат баща ми на раз-
стрел. Той вървял труд-
но, но спокойно, с дос-
тойнство и прощална 
усмивка към Гиги дол, 
своята Голгота…“ 

В околията по най-
зверски начин са били 
убити 17 въстаници. 25 
септември става най-
страшният и мъчителен 
ден в живота на Йовка 
и близките на убитите, 
който се връща завина-
ги в кошмарните й без-
сънни нощи:

„…Докараха го, из-
вика някой. Мама, за-
литайки, едвам се добра 
до ритлите на каруцата. 
Надникнах и аз. При-
тъмня ми пред очите, 

а мама се строполи по 
гръб. Свестихме я с амо-
няк. Лицето на тати бе-
ше изцапано с кал, от ус-
тата му стърчаха стрък-
чета окървавена трева. 
Гърдите му - надупчени 
с нож, а до лявото му око 
имаше дупка от куршум. 
Над отворената му уста 
с потекли струйки черна 
кръв летяха орляци му-
хи… Очите му, отворе-
ни и сини като небето, 
бяха сякаш живи. Кра-
ката ми се подкосиха и 
паднах на земята до ма-
ма. Като насън дочувах 
как някой вика: „Даска-
личке, не си късай дре-
хите, не си скуби коси-
те! Хора, Йовка полудя!” 
Прегърнала безжизне-
ното, обезобразено тя-
ло на баща си, съм шеп-
нела:  „Заклевам се, ще 
продължим. Тъй искаше 
ти. Кълна се, вярна ще 
остана…“

 Това са частици от 
спомените на Димитър 
Ненов и Йовка Писаре-
ва. Дано потомците не 
забравят мъчениците 
– тези, които истински 
вярваха в идеали и ни-
кога не им измениха. 

 Никола гагОвски

съдбовен акт
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срЯДа, 19 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 

еп. 6
07:15 Треска за нефрит, еп. 7
07:40 Треска за нефрит, еп. 8
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 5
08:50 Големият див север, еп. 3
09:35 Лъскави трошки, еп. 10
10:20 Риболовна надпревара, еп. 2
11:05 Треска за дървени къщи,

 еп. 1
11:55 Треска за дървени къщи, 

еп. 2
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 9
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 10
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 11
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 12
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 8
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 9
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 3
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 4
17:20 Дървесните хора, еп. 1
18:00 Каубои в студени води, еп. 5
18:50 Треска за дървени къщи, 

еп. 4
19:45 Лъскави трошки, еп. 1
20:30 Как стават номерата, еп. 25
20:50 Как стават номерата, еп. 26
21:15 Риболовна надпревара, еп. 3
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 3
22:45 Коли срещу Америка, еп. 11
23:05 Коли срещу Америка, еп. 12
23:30 Лъскави трошки, еп. 3
00:15 Фойерверки: Живопис с 

огън, еп. 8

чеТвърТък, 20 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, еп. 7
07:10 Треска за нефрит, еп. 8
07:35 Треска за нефрит, еп. 9
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 6
08:45 Големият див север, еп. 4
09:30 Лъскави трошки, еп. 1
10:15 Риболовна надпревара, еп. 3
11:00 Треска за дървени къщи, еп. 2
11:55 Треска за дървени къщи, еп. 3
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 13
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 14
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 1
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 2
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 10
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 1
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 5
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 6
17:20 Дървесните хора, еп. 2
18:00 Каубои в студени води, еп. 6
18:50 Треска за дървени къщи, еп. 5
19:45 Лъскави трошки, еп. 2
20:30 Как стават номерата, еп. 27
20:50 Как стават номерата, еп. 28
21:15 Риболовна надпревара, еп. 4
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 4
22:45 Дървесните хора, еп. 4
23:30 Риболовът невъзможен, еп. 3
00:20 Коли срещу Америка, еп. 11

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 

еп. 8
07:10 Треска за нефрит, еп. 9
07:35 Треска за нефрит, еп. 10
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 7
08:45 Големият див север, еп. 5
09:30 Лъскави трошки, еп. 2
10:15 Риболовна надпревара, еп. 4
11:00 Треска за дървени къщи, 

еп. 3
11:55 Треска за дървени къщи, 

еп. 4
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 3
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 4
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 5
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 6
14:20 Търсачи на съкровища, еп. 2
15:05 Търсачи на съкровища, еп. 3
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 7
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 8
17:20 Дървесните хора, еп. 3
18:00 Каубои в студени води, еп. 7
18:50 Треска за дървени къщи, 

еп. 6
19:45 Лъскави трошки, еп. 3
20:30 Как стават номерата, еп. 29
20:50 Как стават номерата, еп. 30
21:15 Риболовна надпревара, еп. 5
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 5
22:45 Електричество и лед, еп. 3
23:30 Царе на строителството с 

дървен материал, еп. 7
00:15 Треска за нефрит, еп. 13
00:35 Треска за нефрит, еп. 14

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 

еп. 9
07:10 Автоработилница “Последна 

спирка”, еп. 4
07:35 Лъскави трошки, еп. 8
08:20 Лъскави трошки, еп. 9
09:05 Риболовна надпревара, еп. 4
09:50 Риболовна надпревара, еп. 5
10:35 Треска за нефрит, еп. 1
10:55 Треска за нефрит, еп. 2
11:20 Треска за нефрит, еп. 3
11:40 Треска за нефрит, еп. 4
12:05 Треска за нефрит, еп. 5
12:25 Треска за нефрит, еп. 6
12:50 Треска за нефрит, еп. 7
13:10 Треска за нефрит, еп. 8
13:35 Треска за нефрит, еп. 9
13:55 Треска за нефрит, еп. 10
14:20 Треска за нефрит, еп. 11
14:40 Треска за нефрит, еп. 12
15:05 Треска за нефрит, еп. 13
15:25 Треска за нефрит, еп. 14
15:50 Треска за нефрит, еп. 1
16:10 Треска за нефрит, еп. 2
16:35 Треска за дървени къщи, 

еп. 6
17:30 Треска за дървени къщи, 

еп. 1
18:20 Дървесните хора, еп. 5
19:05 Дървесните хора, еп. 6
19:50 Търсачи на съкровища, еп. 6
20:35 Търсачи на съкровища, еп. 7
21:20 Ловът в Аляска, еп. 7
22:00 Мега превозвачи, еп. 3
22:45 Каубои в студени води, еп. 7
23:35 Треска за нефрит, еп. 12
23:55 Треска за нефрит, еп. 13
00:20 Треска за нефрит, еп. 14

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:05 72 опасни места за живеене, 

еп. 6
07:00 Треска за нефрит, еп. 7
07:25 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 12
08:10 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 13
09:00 Риболовна надпревара, еп. 1
09:45 Риболовна надпревара, еп. 2
10:35 Риболовни войни: Елимина-

торът, сезон 0, еп. 0
11:20 Риболовни войни, еп. 1
11:40 Риболовни войни, еп. 2
12:05 Риболовни войни, еп. 3
12:25 Риболовни войни, еп. 4
12:50 Риболовни войни, еп. 5
13:10 Риболовни войни, еп. 6
13:35 Риболовни войни, еп. 7
13:55 Риболовни войни, еп. 8
14:20 Риболовни войни, еп. 9
14:40 Риболовни войни, еп. 10
15:05 Риболовни войни, еп. 11
15:25 Риболовни войни, еп. 12
15:50 Риболовни войни, еп. 13
16:10 Риболовни войни, еп. 14
16:35 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 2
17:25 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 3
18:15 Треска за нефрит, еп. 11
18:35 Треска за нефрит, еп. 12
19:00 Треска за нефрит, еп. 13
19:20 Треска за нефрит, еп. 14
19:45 Ловът в Аляска, еп. 5
20:30 Коли срещу Америка, еп. 11
20:50 Коли срещу Америка, еп. 12
21:15 Най-трудното оцеляване 

Аляска, еп. 3
22:00 Селекцията Великобритания, 

еп. 4
22:50 Добре дошли в ада: Хамеле-

онът, еп. 4
23:45 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 2
00:30 Фойерверки: Живопис с 

огън, еп. 4

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:05 Призраци от автоморгата, еп. 4
07:15 Треска за нефрит, еп. 10
07:40 Треска за нефрит, еп. 11
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 8
08:50 Големият див север, еп. 6
09:35 Лъскави трошки, еп. 3
10:20 Риболовна надпревара, еп. 5

11:05 Треска за дървени къщи, 
еп. 4

12:00 Треска за дървени къщи, 
еп. 5

12:55 Царе на дърворезбата, еп. 7
13:15 Царе на дърворезбата, еп. 8
13:40 Царе на дърворезбата, еп. 9
14:00 Царе на дърворезбата, еп. 10
14:25 Треска за нефрит, еп. 1
14:45 Треска за нефрит, еп. 2
15:10 Треска за нефрит, еп. 3
15:30 Треска за нефрит, еп. 4
15:55 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 9
16:40 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 10
17:25 Дървесните хора, еп. 4
18:05 Каубои в студени води, еп. 8
18:55 Треска за дървени къщи, 

еп. 1
19:45 Лъскави трошки, еп. 4
20:30 Как стават номерата, еп. 1
20:50 Как стават номерата, еп. 2
21:15 Риболовна надпревара, еп. 1
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 6
22:45 Риболовът невъзможен, еп. 4
23:35 Големият див север, еп. 5
00:20 Царе на дърворезбата, еп. 8

вТОрНик, 25 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, еп. 

10
07:10 Треска за нефрит, еп. 11
07:35 Треска за нефрит, еп. 12
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 1
08:45 Големият див север, еп. 7
09:30 Лъскави трошки, еп. 4
10:15 Риболовна надпревара, еп. 1
11:00 Треска за дървени къщи, еп. 5
11:55 Треска за дървени къщи, еп. 6
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 11
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 12
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 13
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 14
14:20 Треска за нефрит, еп. 5
14:40 Треска за нефрит, еп. 6
15:05 Треска за нефрит, еп. 7
15:25 Треска за нефрит, еп. 8
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 1
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 2
17:20 Дървесните хора, еп. 5
18:00 Каубои в студени води, еп. 1
18:50 Треска за дървени къщи, 

еп. 2
19:45 Лъскави трошки, еп. 5
20:30 Как стават номерата, еп. 3
20:50 Как стават номерата, еп. 4
21:15 Риболовна надпревара, еп. 2
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 7
22:45 Треска за нефрит, еп. 1
23:05 Треска за нефрит, еп. 2
23:30 Автоработилница “Последна 

спирка”, еп. 7
23:50 Автоработилница “Последна 

спирка”, еп. 9
00:15 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 4

срЯДа, 26 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 

еп. 11
07:15 Треска за нефрит, еп. 12
07:40 Треска за нефрит, еп. 13
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 2
08:50 Големият див север, еп. 8
09:35 Лъскави трошки, еп. 5
10:20 Риболовна надпревара, еп. 2
11:05 Треска за дървени къщи, 

еп. 6
12:00 Треска за дървени къщи, 

еп. 1
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 1
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 2
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 3
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 4
14:20 Треска за нефрит, еп. 9
14:40 Треска за нефрит, еп. 10
15:05 Треска за нефрит, еп. 11
15:25 Треска за нефрит, еп. 12
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 3
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 4
17:20 Дървесните хора, еп. 6
18:00 Каубои в студени води, еп. 2
18:50 Треска за дървени къщи, еп. 

3
19:45 Лъскави трошки, еп. 6
20:30 Как стават номерата, еп. 5
20:50 Как стават номерата, еп. 6
21:15 Риболовна надпревара, еп. 3
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 8
22:45 Коли срещу Америка, еп. 1
23:05 Коли срещу Америка, еп. 2
23:30 Лъскави трошки, еп. 4
00:15 Фойерверки: Живопис с 

огън, еп. 9

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 

еп. 12
07:15 Треска за нефрит, еп. 13
07:40 Треска за нефрит, еп. 14
08:05 Търсачи на съкровища, еп. 3
08:50 Големият див север, еп. 1
09:35 Лъскави трошки, еп. 6
10:20 Риболовна надпревара, еп. 3
11:05 Треска за дървени къщи, 

еп. 1
11:55 Треска за дървени къщи, 

еп. 2
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 5
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 6
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 7
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 8
14:20 Треска за нефрит, еп. 13
14:40 Треска за нефрит, еп. 14
15:05 Треска за нефрит, еп. 15
15:25 Треска за нефрит, еп. 16
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 5
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 6
17:20 Дървесните хора, еп. 7
18:00 Каубои в студени води, еп. 3

18:50 Треска за дървени къщи, еп. 
4

19:45 Лъскави трошки, еп. 7
20:30 Как стават номерата, еп. 7
20:50 Как стават номерата, еп. 8
21:15 Риболовна надпревара, еп. 4
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 9
22:45 Дървесните хора, еп. 5
23:30 Риболовът невъзможен, еп. 4
00:20 Коли срещу Америка, еп. 1

ПеТък, 28 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 

еп. 13
07:10 Треска за нефрит, еп. 14
07:35 Треска за нефрит, еп. 15
08:00 Търсачи на съкровища, еп. 4
08:45 Големият див север, еп. 2
09:30 Лъскави трошки, еп. 7
10:15 Риболовна надпревара, еп. 4
11:00 Треска за дървени къщи, 

еп. 2
11:55 Треска за дървени къщи, 

еп. 3
12:50 Царе на дърворезбата, еп. 9
13:10 Царе на дърворезбата, еп. 10
13:35 Царе на дърворезбата, еп. 11
13:55 Царе на дърворезбата, еп. 12
14:20 Треска за нефрит, еп. 1
14:40 Треска за нефрит, еп. 2
15:05 Треска за нефрит, еп. 3
15:25 Треска за нефрит, еп. 4
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 7
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 8
17:20 Дървесните хора, еп. 8
18:00 Каубои в студени води, еп. 4
18:50 Треска за дървени къщи, еп. 

5
19:45 Лъскави трошки, еп. 8
20:30 Как стават номерата, еп. 9
20:50 Как стават номерата, еп. 10
21:15 Риболовна надпревара, еп. 5
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 10
22:45 Електричество и лед, еп. 4
23:30 Царе на строителството с 

дървен материал, еп. 8
00:15 Треска за нефрит, еп. 1
00:35 Треска за нефрит, еп. 2

съБОТа, 29 сеПТеМври
06:05 GRIP: Автомобилното шоу, еп. 

14
07:05 Автоработилница “Последна 

спирка”, еп. 5
07:30 Лъскави трошки, еп. 9
08:15 Лъскави трошки, еп. 10
09:00 Риболовна надпревара, еп. 3
09:45 Риболовна надпревара, еп. 4
10:30 Коли срещу Америка, еп. 1
10:50 Коли срещу Америка, еп. 2
11:15 Коли срещу Америка, еп. 3
11:35 Коли срещу Америка, еп. 4
12:00 Коли срещу Америка, еп. 5
12:20 Коли срещу Америка, еп. 6
12:45 Коли срещу Америка, еп. 7
13:05 Коли срещу Америка, еп. 8

13:30 Коли срещу Америка, еп. 9
13:50 Коли срещу Америка, еп. 10
14:15 Коли срещу Америка, еп. 11
14:35 Коли срещу Америка, еп. 12
15:00 Коли срещу Америка, еп. 1
15:20 Коли срещу Америка, еп. 2
15:45 Коли срещу Америка, еп. 3
16:05 Коли срещу Америка, еп. 4
16:30 Треска за дървени къщи, 

еп. 2
17:25 Треска за дървени къщи, 

еп. 3
18:20 Дървесните хора, еп. 7
19:05 Дървесните хора, еп. 8
19:50 Търсачи на съкровища, еп. 8
20:35 Търсачи на съкровища, еп. 9
21:20 Ловът в Аляска, еп. 8
22:00 Мега превозвачи, еп. 4
22:45 Каубои в студени води, еп. 8
23:35 Треска за нефрит, еп. 14
23:55 Треска за нефрит, еп. 1
00:20 Треска за нефрит, еп. 2

НеДелЯ, 30 сеПТеМври
06:05 72 опасни места за живеене, 

еп. 1
07:00 Треска за нефрит, еп. 8
07:25 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 1
08:10 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 2
09:00 Риболовна надпревара, еп. 5
09:45 Риболовна надпревара, еп. 1
10:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 1
11:20 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 2
12:05 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 3
12:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 4
13:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 5
14:20 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 6
15:05 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 7
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 8
16:35 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 4
17:25 Търсачи на съкровища в 

пустинята, еп. 5
18:15 Треска за нефрит, еп. 13
18:35 Треска за нефрит, еп. 14
19:00 Треска за нефрит, еп. 1
19:20 Треска за нефрит, еп. 2
19:45 Ловът в Аляска, еп. 6
20:30 Коли срещу Америка, еп. 1
20:50 Коли срещу Америка, еп. 2
21:15 Най-трудното оцеляване 

Аляска, еп. 4
22:00 Селекцията Великобритания, 

еп. 5
22:50 Добре дошли в ада: Хамеле-

онът, еп. 5
23:45 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 3
00:30 Фойерверки: Живопис с 

огън, еп. 5

виасат Хистори

срЯДа, 19 сеПТеМври
06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Черният списък” сезон 4 
11:00 „Топ Гиър”, сезон 18 
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца” сезон 7
16:30 „Еър Америка” –   екшън-

комедия с уч. на Мел 
Гибсън, Робърт Дауни 
Младши, Нанси Травис, 
Тим Томерсън, Маршал 
Бел, Майкъл Дудикоф

19:00 „Топ Гиър”, сезон 18
20.00 „Транспортер”
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Наказателят: Военна зо-

на“ – криминален екшън с 
уч. на Рей Стивънсън, До-
миник Уест, Колин Салмън, 
Даш Михок, Дъг Хъчисън, 
Уейн Найт, Джули Бенц

00:10 „Транспортер” 
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 20 сеПТеМври
07:00 „Женени с деца” сезон 7 
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Черният списък” сезон 4 
11:00 „Топ Гиър”, сезон 18 
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца” сезон 7, 
17:00 „Пастирът” – екшън с уч. 

на Жан Клод Ван Дам, Скот 
Адкинс, Стивън Лорд, Гари 
Макдоналд, Натали Роб, 
Майлс Андерсън 

19:00 „Топ Гиър”, сезон 18
20.00 „Полицаите от Чикаго”  
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Войната на боговете” – 

екшън с уч. на Вин Дизел, 
Ася Аргенто, Самюел 
Джаксън, Мартон Сокас, 
Дани Трейо, Томас Иън 
Грифит 

00:15 „Полицаите от Чикаго” 

01:15 „Наказателят: Военна зо-
на“ – криминален екшън с 
уч. на Рей Стивънсън, До-
миник Уест, Колин Салмън,  
Даш Михок, Дъг Хъчисън, 
Уейн Найт, Джули Бенц

03:30 Еротичен телепазар
ПеТък, 21 сеПТеМври

06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Черният списък” сезон 4 
11:00 „Топ Гиър”  
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 4
15:40 „Женени с деца” сезон 7, 
16:40 „Тежка кавалерия” – ек-

шън с уч. на екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Вивика 
А. Фокс, Раз Адоти, Вив 
Лийкок 

19:00 „Топ Гиър”, сезон 18
20.00 „Полицаите от Чикаго”  
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Принуден да се бие” –  ек-

шън с уч. на Питър Уелър, 
Гари Даниелс, Арки Рийс, 
Александра Уийвър  

00:00 „Полицаите от Чикаго” 
01:00 „Фрактура” – предаване за 

рок музика 
03:15 Еротичен телепазар

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:00 „Гореща зона” – сериал
07:00 „Без багаж” 
07:30 „Топ Гиър”, 3 епизода
11:00 „Пастирът” – екшън с уч. 

на Жан Клод Ван Дам, Скот 
Адкинс, Стивън Лорд, Гари 
Макдоналд, Натали Роб, 
Майлс Андерсън

13:00 „Национална лотария” 
13:45 „Джеси Стоун: Хладно-

кръвно”  - криминален 
филм с уч. на Том Се-
лек, Джейн Адамс, Рег 
Роджърс, Вайола Дейвис, 
Алексис Дазийна, Поли 
Шанън, Стивън Макхати

15:40 „Заместникът“ – екшън с 
уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Джули Кокс, Алън Мак-
кена, Уилям Таплей, Иън 
Вирго 

17:40 „Войната на боговете” – 
екшън с уч. на Вин Дизел, 
Ася Аргенто, Самюел 

Джаксън, Мартон Сокас, 
Дани Трейо, Томас Иън 
Грифит

20:00 „Старски и  Хъч” –  кри-
минална комедия с уч. на 
Бен Стилър, Оуен Уилсън, 
Уил Феръл, Винс Вон,  
Снууп Дог, Джулиет Люис, 
Кармен Електра, Джейсън 
Бейтман, Ейми Смарт 

22:10 „Заразно зло: Изтребва-
не” – екшън с уч. на Мила 
Йовович, Али Лартър, Иън 
Глен, Ашанти, Кристофър 
Игън, Спенсър Лок, Матю 
Марсдън, Майк Ейпс 

00:10 „Принуден да се бие” –  ек-
шън с уч. на Питър Уелър, 
Гари Даниелс, Арки Рийс, 
Александра Уийвър  

02:15 Еротичен телепазар
НеДелЯ, 23 сеПТеМври

06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър”, 3 епизода
11:00 „Заместникът“ – екшън с 

уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Джули Кокс, Алън Мак-
кена, Уилям Таплей, Иън 
Вирго

13:00 „Без багаж”
13:30 „Старски и  Хъч” –  крими-

нална комедия с уч. на Бен 
Стилър, Оуен Уилсън, Уил 
Феръл, Винс Вон

15:40 „Ледени войници” – ек-
шън с уч. на Доминик 
Пърсел, Адам Бийч, Май-
къл Айрънсайд, Гейбриъл 
Хоугън, Бенц Антоан, 
Камил Съливан 

17:45 „Тежка кавалерия” – ек-
шън с уч. на Жан-Клод Ван 
Дам, Вивика А. Фокс, Раз 
Адоти, Вив Лийкок

20:00 „Белязани пари” –  кри-
минален екшън с уч. на 
Крисчън Слейтър, Вал 
Килмър, Дарил Хана, 
Уилям Форсайт, Сара Да-
унинг, Балтазар Гети, Върн 
Тройър, Винсент Лареска 

22:00 „Операция Делта форс: Яс-
на мишена”  -  екшън с уч. 
Джим Фитцпатрик, Браян 
Дженъс, Грег Колинс,Джон 
Саймън Джоунс, Гавин 
Худ, Дейвид Дюкас 

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:30 Еротичен телепазар

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Черният списък” сезон 4 
11:00 „Топ Гиър”, сезон 18 
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца” сезон 7, 
17:00 „Джеси Стоун: Хладно-

кръвно”  - криминален 
филм с уч. на Том Се-
лек, Джейн Адамс, Рег 
Роджърс, Вайола Дейвис, 
Алексис Дазийна, Поли 
Шанън, Стивън Макхати

19:00 „Топ Гиър”, сезон 18
20.00 „Полицаите от Чикаго“ 
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Пратката“ – криминален 

екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Стив Остин, Ерик 
Кийнлисайд, Майк Допуд, 
Джон Новак, Кристен Кер 

00:00 „Полицаите от Чикаго” 
01:00 „Заразно зло: Изтребва-

не” – екшън с уч. на Мила 
Йовович, Али Лартър, Иън 
Глен, Ашанти, Кристофър 
Игън, Спенсър Лок, Матю 
Марсдън, Майк Ейпс

03:00 Еротичен телепазар
05:10 „Национална лотария” 

вТОрНик, 25 сеПТеМври
06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Черният списък” сезон 4 
11:00 „Топ Гиър”, сезон 18 
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца” сезон 7, 
17:00 „Белязани пари“ – кри-

минален екшън с уч. на 
Крисчън Слейтър, Вал 
Килмър, Дарил Хана, 
Уилям Форсайт, Сара Да-
унинг, Балтазар Гети, Върн 
Тройър, Винсент Лареска

19:00 „Топ Гиър”, сезон 18
20.00 „Полицаите от Чикаго“ 
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Стелт” – приключенски 

екшън с уч. на Джош Лу-
кас, Джесика Бийл, Джей-
ми Фокс, Сам Шепърд, 
Ричард Роксбърг, Джо 
Мортън 

00:30 „Полицаите от Чикаго” 
01:30   „Пратката“ – криминален 

екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Стив Остин, Ерик 
Кийнлисайд, Майк Допуд, 
Джон Новак, Кристен Кер

03:30 Еротичен телепазар
срЯДа, 26 сеПТеМври

06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Черният списък” сезон 4 
11:00 „Топ Гиър”, сезон 18 
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Стивън Сегал: Човекът на 

закон” – риалити, сезон 3, 
16:00 „Женени с деца” сезон 7, 
17:00 „Ледени войници” – ек-

шън с уч. на Доминик 
Пърсел, Адам Бийч, Май-
къл Айрънсайд, Гейбриъл 
Хоугън, Бенц Антоан, 
Камил Съливан

19:00 „Топ Гиър”, сезон 18
20.00 „Полицаите от Чикаго“ 
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Обратен гард“ – драма с 

уч. на Джейк Джиленхол, 
Рейчъл Макадамс, Форест 
Уитакър, Рита Ора, Она 
Лауренс, 50 Cent, Наоми 
Харис, Виктор Ортиз, Ми-
гел Гомес 

00:30 „Полицаите от Чикаго” 
01:30 Еротичен телепазар
03:40 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Стивън Сегал: Човекът на 

закон” – риалити, сезон 3,  
11:00 „Топ Гиър”, сезон 18 
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Стивън Сегал: Човекът на 

закон” – риалити, сезон 3,  
16:00 „Женени с деца” сезон 7
16:30 „Стелт” – приключенски 

екшън с уч. на Джош Лу-
кас, Джесика Бийл, Джей-
ми Фокс, Сам Шепърд, 
Ричард Роксбърг, Джо 
Мортън

19:00 „Топ Гиър”, сезон 19
20.00 „Полицаите от Чикаго“ 
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Агент Солт” – екшън с уч. 

на Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбър, Чиуетел Еджио-
фор, Андре Броуър 

00:00 „Полицаите от Чикаго” 
01:00 Еротичен телепазар

ПеТък, 28 сеПТеМври
06:30 „Женени с деца” сезон 7,  
07:30 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1 
08:45 „Комисар Рекс“ сезон 10 
10:00 „Стивън Сегал: Човекът на 

закон” – риалити, сезон 3,  
11:00 „Топ Гиър”, сезон 19,  
12:00 „Кобра 11: Обади се!”  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”сезон 1
14:00 „Комисар Рекс“ сезон 10
15:00 „Стивън Сегал: Човекът на 

закон” – риалити, сезон 3,  
16:00 „Женени с деца” сезон 7, 
16:20 „Обратен гард“ – драма с 

уч. на Джейк Джиленхол, 
Рейчъл Макадамс, Форест 
Уитакър, Рита Ора, Она 
Лауренс, 50 Cent, Наоми 
Харис, Виктор Ортиз, Ми-
гел Гомес

19:00 „Топ Гиър”, сезон 19
20.00 „Полицаите от Чикаго“ 
21:00 „Кобра 11: Обади се!”  
22:00 „Гадна компания” –  екшън 

с уч. на Антъни Хопкинс, 
Крис Рок, Гейбриъл Махт, 
Кери Уошингтън, Питър 
Стормеър, Майк Стенсън 

00:20 „Полицаите от Чикаго” 
01:20 „Фрактура” – предаване за 

рок музика 
03:45 Еротичен телепазар

съБОТа, 29 сеПТеМври
05:45 „Гореща зона” – сериал
06:40 „Без багаж” 
07:20 „Топ Гиър”, 3 епизода
11:00 „Железен орел 2” – екшън 

с уч. на Луис Госет Млад-
ши, Марк Хъмфри, Стюарт 
Марголин, Мори Чейкин, 
Колм Феоре 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Джеси Стоун: Нощен пре-

ход”  - криминален филм 
с уч. на Том Селек, Сол 

Рубинек, Вайола Дейвис, 
Поли Шанън, Майк Стар, 
Брит Робъртсън

15:30 „Гадна компания” –  екшън 
с уч. на Антъни Хопкинс, 
Крис Рок, Гейбриъл Махт, 
Кери Уошингтън, Питър 
Стормеър, Майк Стенсън

18:00 „Агент Солт” – екшън с уч. 
на Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбър, Чиуетел Еджио-
фор, Андре Броуър

20:00 „Ченгета без значки” 
–  екшън -комедия с уч. 
на Мартин Лоурънс, Стив 
Зан, Ерик Робъртс, Бил 
Дюк, Колм Феоре, Тимъти 
Бъсфийлд, Робин Ли, Мат 
Маккой, Брет Кълън 

22:00 „Злите мъртви” – ужаси с 
уч. на Джейн Леви, Шайло 
Фернандез, Джесика 
Лукас, Лу Тейлър Пучи, 
Елизабет Блекмор Брус 
Кембъл 

00:00 „Леден апокалипсис” –   
трилър с уч. на Дийн Кейн, 
Бетина Цимерман, Джоана 
Тейлър, Найджъл Бенет 

02:00 Еротичен телепазар
НеДелЯ, 30 сеПТеМври

05:40 „Гореща зона” – сериал
06:30 „Топ Гиър”, 3 епизода
11:00 „Железен орел 3” – екшън 

с уч. на Луис Госет Млад-
ши, Пол Фрийман, Рейчъл 
Маклиш 

13:00 „Без багаж”
13:30 „Дейвид Блейн: Отвъд 

магията” 
14:30 „Да се посмеем” 
15:00 „Ченгета без значки” 

–  екшън -комедия с уч. 
на Мартин Лоурънс, Стив 
Зан, Ерик Робъртс, Бил 
Дюк, Колм Феоре, Тимъти 
Бъсфийлд, Робин Ли, Мат 
Маккой, Брет Кълън

17:00 „Първият отмъстител: 
Войната на героите”

20:00 „Без устав” –  криминален 
екшън с уч. на Чарли 
Шийн, Мартин Шийн, Пол 
Глийсън, Марк Дакаскос, 
Рон Масак, Джо Ландо 

22:00 „Операция Делта форс: 
Смъртна опасност”  -  ек-
шън с уч. Грег Колинс, Джо 
Лара, Джъстин Уилямс, 
Джони Меснер

00:00 „Фрактура
02:30 Еротичен телепазар
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19 сеПТеМври, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Дешифровчикът 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо  
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни 
16:30 Червената кралица, био-

графичен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Професионалист – сери-

ал, военен
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Операция: История 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR     
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 

20 сеПТеМври, чеТвърТък
06:30 България сутрин
09:30 Изкуството на войната с 

Еди Редмейн 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора  
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни 
16:30 Червената кралица, био-

графичен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сери-

ал, военен
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Видимо и невидимо  
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR     
03:00 Новините ON AIR 

03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора  

21 сеПТеМври, ПеТък
06:30 България сутрин
09:30 Рене Магрит – човекът с 

шапката 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История 
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Автентични храни 
16:30 Йерихон – драма, исто-

рически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Q&A 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо  

22 сеПТеМври, съБОТа
06:30 Операция: История 
07:30 U2: Кръстоносният поход 

на рока 
08:30 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
09:00 VIB 
09:30 Истинските гадни копи-

лета 
10:30 Фамилно – токшоу с Де-

ляна Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление  
14:00 Тялом и духом  
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора 
20:00 Хроники на Незави-

симостта – авторски 

документален филм на 
Миглена Георгиева

21:00 Тялом и духом 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Дъщеря на закона 
23:00 Спирала – екшън, Русия, 

2014 г.; режисьор: Ан-
дрей Волгин; в ролите: 
Анатолий Руденко, Кон-
стантин Крюков, Вениа-
мин Смехов, Александър 
Яцко, Никита Висоцки, 
Клариса Барская, Кон-
стантин Глушков, Влади-
мир Стержаков, Марина 
Куделинская

00:40 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора  
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров 

04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

23 сеПТеМври, НеДелЯ
06:30 Брюксел 1 
07:30 Феноменът Тайгър Уудс  
08:30 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов 
09:30 Кралска палитра 
10:30 Фамилно – токшоу с Де-

ляна Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление  
14:00 Тялом и духом  
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила
20:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление 
21:00 Тялом и духом 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Дъщеря на закона 
23:00 Скрито-покрито – драма
01:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов  

01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо  
04:30 VIB 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров 

24 сеПТеМври, ПОНеДелНик
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Вели-

чество 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1 
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood – парад на 

колите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни 
16:30 Йерихон – драма, исто-

рически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Ка-
сабов и Томислав Русев

23:00 Жоакина, доня Револю-
ция – сериал

00:00 Новините ON AIR 
00:30 Опорни хора  
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR     
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо  

25 сеПТеМври, вТОрНик
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Вели-

чество 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A 
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood – парад на 

колите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни 
16:30 Йерихон – драма, исто-

рически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Професионалист – сери-

ал, военен
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Брюксел 1 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR     
03:00 Новините ON AIR 

03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

26 сеПТеМври, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Вели-

чество 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо  
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood – парад на 

колите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни 
16:30 Йерихон – драма, исто-

рически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Професионалист – сери-

ал, военен
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Операция: История 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR     
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 

27 сеПТеМври, чеТвърТък
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Вели-

чество 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора  
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood – парад на 

колите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни 
16:30 Йерихон – драма, исто-

рически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Професионалист – сери-

ал, военен
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 

00:30 Видимо и невидимо  
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR     
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Опорни хора  

28 сеПТеМври, ПеТък
06:30 България сутрин
09:30 Зад стените на Бъкингам 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История 
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта
15:00 Goodwood – парад на 

колите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Семейни тайни 
16:30 Йерихон – драма, исто-

рически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Q&A 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин 
04:30 Директно  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо  

29 сеПТеМври, съБОТа
06:30 Операция: История 
07:30 Цялата история на Айр-

тон Сена 
08:30 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
09:00 VIB 
09:30 Истинският Шерлок 

Холмс 
10:30 Фамилно – токшоу с Де-

ляна Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хроники на Незави-

симостта – авторски 
документален филм на 
Миглена Георгиева

14:00 Тялом и духом  
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора 
20:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление 
21:00 Тялом и духом 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Трето не ни е дадено – 

историческа драма
23:00 Боргман – драма, мисте-

рия, трилър, Холандия/
Белгия/Дания, 2013 г.; 
режисьор: Алекс ван 
Вармердам; в ролите: Ян 
Бижвое, Хадевич Минис 
и др.

00:50 Кино – поредица на DW
01:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора  
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров 

04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

30 сеПТеМври, НеДелЯ
06:30 Брюксел 1 
07:30 Михаел Шумахер: Черве-

ният барон  
08:30 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов 
09:30 Човекът, който уби Шер-

лок Холмс 
10:30 Фамилно – токшоу с Де-

ляна Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление  
14:00 Тялом и духом  
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила
20:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление 
21:00 Тялом и духом 
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Сага за Форсайтови – се-

риал, драма
23:15 Валенса: Човек на 

надеждата – комедия, 
драма, биографичен, 
Полша, 2013 г.; режисьор: 
Анджей Вайда; в ролите: 
Роберт Виецкиевич, Аг-
нешка Гроховска, Ивона 
Биелска и др.

01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A 
03:00 Новините ON AIR 

Фокс

срЯДа, 19 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на 

Земята
13:00 Последният човек на 

Земята
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът

чеТвърТък, 20 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“

04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът

ПеТък, 21 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Смело сърце
01:25 Семейство Голдбърг
01:50 Светкавицата
02:35 Екзорсистът
03:20 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът

съБОТа, 22 сеПТеМври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Такси 2
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:30 Да обереш крадец
16:40 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Светкавицата
19:30 Такси 3
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на 

Земята
23:20 Последният човек на 

Земята
23:55 Пришиване
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:50 Светкавицата
05:35 От Ел Ей до Вегас

НеДелЯ, 23 сеПТеМври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Да обереш крадец
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:30 Такси 3
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Светкавицата
19:30 Хелбой
22:00 Богатството
23:10 Смело сърце
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:15 Живите мъртви
05:10 Светкавицата

ПОНеДелНик, 24 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Да обереш крадец
14:40 Семейство Голдбърг
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
21:55 Богатството
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът

вТОрНик, 25 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на 

Земята
22:30 Последният човек на 

Земята
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът

срЯДа, 26 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на 

Земята
13:00 Последният човек на 

Земята
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена

03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Екзорсистът

чеТвърТък, 27 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Империя

ПеТък, 28 сеПТеМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Плажът
00:40 Макгайвър
01:35 Светкавицата
02:25 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Империя

съБОТа, 29 сеПТеМври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Такси 3
12:05 Кости
13:00 Кости
13:50 Семейство Симпсън
14:15 Хелбой
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Светкавицата
19:30 Да полудееш извън 

затвора -
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на 

Земята
23:25 Последният човек на 

Земята
23:55 Пришиване
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 От Ел Ей до Вегас

НеДелЯ, 30 сеПТеМври
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Паранормално
09:45 Паранормално
10:10 Оскар
12:15 Кости
13:05 Кости
14:00 Семейство Симпсън
14:30 Да полудееш извън 

затвора -
16:40 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Паранормално
18:05 Паранормално
18:35 Бягство от затвора
19:30 Школа за герои
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Богатството
23:05 Плажът
01:30 Живите мъртви
02:25 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Заразата
05:00 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

ПОНеДелНик, 1 ОкТОМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Оскар
14:50 Психаротерапия
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Богатството
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Империя

вТОрНик, 2 ОкТОМври
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Хавай 5-0
14:25 Излъжи ме
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на 

Земята
22:30 Последният човек на 

Земята
22:55 Хавай 5-0
23:50 Излъжи ме
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Империя
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Изгнаник
05:10 Империя

он еър
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„мондиал 2019” по баскетбол мъже 

Шампионат на планетата по волейболсветовно първенство по 
художествена гимнастика в софия

 Програмата за IX кръг

Националите паднаха от Иран,  
но прегазиха Пуерто Рико и Куба 

страницата подготви Цветан илиев

„а” 
група, 

VIII кръг

вреМеННО класираНе
1. Цска (софия) 8 6 1 1 16:3 19
2. левски (софия) 8 6 1 1 12:5 19
3. лудогорец (разград) 8 5 2 1 10:4 17
4. Берое (стара Загора) 8 4 3 1 11:4 15
5. локомотив (Пловдив) 8 4 1 3 8:8 13
6. черно море (варна) 8 3 3 2 10:12 12
7. Ботев (Пловдив) 8 3 2 3 7:4 11
8. етър (в. Търново) 8 3 1 4 9:10 10
9. витоша (Бистрица) 8 3 1 4 6:9 10
10. славия (софия) 8 2 4 2 8:7 10
11. Ботев (враца) 8 2 2 4 7:13 8
12. Дунав (русе) 8 2 0 6 10:17 6
13. септември (софия) 8 1 1 6 6:12 4
14. верея (ст. Загора) 8 0 2 6 1:13 2

Грациите ни
се представиха 

отлично

„лъвовете” надиграха 
„петлите”, но загубиха от Русия

 Сините отстъпиха 
водачеството 
на армейците

Националният от-
бор на България по 
баскетбол записа из-
ключително престиж-
на победа над Фран-
ция на старта на втора-
та фаза от световните 
квалификации. "Лъво-
вете" се наложиха със 
74:68 в "Арена Ботевг-
рад" над "петлите".

Родните ни състеза-
тели влязоха с изклю-
чително самочувствие в 
мача и си осигуриха лек 

аванс от 9:7 след първи-
те четири минути. Серия 
от шест поредни точки 
увеличи актива им на 
15:7, но гостите се съ-
взеха и чрез Батум нама-
лиха на 13:17. За край на 
първата част нашите се 
поздравиха при резул-
тат 26:23 въпреки сери-
ята от 8 поредни точки 
за французите.

"Петлите" обаче не се 
предадоха и през втора-
та част увеличиха сери-
ята си на 13 точки без от-
говор и резултат 28:26, 
който бе увеличен на 
32:30 след само 15 ми-
нути игра. На полувре-

мето обаче след някои 
бързи смени България 
поведе с 45:44.

В третата част, след 
малко над 26 изиграни 
минути, "лъвовете" во-
деха с 55:53 и завърши-
ха само с точка аванс 
пред своя съперник - 
59:58.

След това отново 
Франция поведе - 62:59, 
но Бост и Аврамов вър-
наха преднината на на-
ционалите ни - 64:62. В 

последните по-малко от 
180 секунди българите 
показаха балканския си 
характер и спечелиха 
със 74:68.

БългариЯ: Стани-
мир Маринов, Дий Бост, 
Павел Маринов, Дими-
тър Димитров, Алексан-
дър Везенков.

ФраНЦиЯ: Андрю 
Албиси, Нандо де Ко-
ло, Никола Батум, Амин 
Нуа, Мустафа Фал.

България се бори цял 
мач и показа страхо-
тен характер, но не ус-
пя да запише втора по-
беда във втората фаза 
на световните квали-

фикации, отстъпвайки 
със 73:77 при гостува-
нето си на Русия. 

Александър Везен-
ков вкара 22 точки и 
овладя 12 борби, за-
вършвайки като най-
резултатен за нашия 
отбор. Капитанът Павел 
Маринов се отличи с 14 
точки, а Димитър Дими-
тров отново бе на ни-
во и вкара 12. Българи-
те обаче изпуснаха 13 
наказателни удара, а 

от родния щаб със си-
гурност могат да имат 
и претенции към съди-
ите.

Алексей Швед реа-
лизира 22 точки за Ру-
сия.  След това пораже-
ние балансът на наци-
оналите вече е 3 побе-
ди и 5 загуби, защото се 
зачитат и мачовете от 
предишната фаза, до-
като руснаците са с 4-4.

Следващите два ма-
ча от пресявките за 
„Мондиал 2019” са през 
ноември, когато наши-
те ще играят с Босна и 
Херцеговина и Фран-
ция. 

В последния ден от шам-
пионата българският ансам-
бъл донесе злато за страна-
та ни на пет обръча. Момиче-
тата на Весела Димитрова в 
състав Симона Дянкова, Лаура 
Траатс, Елена Бинева, Стефа-
ни Кирякова и Мадлен Радукано-
ва бяха перфектни пред пълните 
трибуни и с бурната подкрепа от 
феновете в зала "Арена Армеец". 

Нашите представителки бяха 
оценени с 23.300. На второ място 
остана Япония с 22.800, а трета-
та позиция зае Италия с 22.550, 
които са световни шампионки 
на пет обръча от Пезаро през 
миналата година.  Това бе трети 
медал за България от шампио-

ната в София след бронза на ансам-
бъла в многобоя и среброто, завою-
вано от Катрин Тасева, Невяна Вла-
динова и Боряна Калейн в отборна-
та надпревара при индивидуалните 
изпълнителки. 

Във втория финал на три топки и 
две въжета българките се предста-
виха незадоволително и заеха едва 
6-о място. Златото завоюваха итали-
анките, среброто рускините, бронза 
украинките.

Пред над 5000 зри-
тели в зала "Конгрес-
на" във Варна "лъвове-
те" отстъпиха на Иран 
с 1:3 (22:25, 20:25, 25:22, 
19:25) във 
втория си 
мач от мон-
диала.

Българ-
ските во-
л е й б о л и -
сти допус-
наха общо 
37 непре-
д и з в и к а -
ни греш-
ки, които 
се оказаха 
фатални за 
изхода на двубоя. 

Волейболистите на 
България на практика 
се класираха за след-

ващата фаза на све-
товното първенство 
за мъже, след като за-
писаха втора победа 
в група D. Възпитани-

ците на Пламен Кон-
стантинов сразиха Пу-
ерто Рико с 3:0 (25:16, 
25:18, 25:21) в мач от 

3-ия кръг, който се иг-
ра в зала “Конгресна” 
на ДКС във Варна.

Волейболистите от 
националния отбор на 

Б ъ л г а р и я 
з а п и с а х а 
трета побе-
да, с което 
си гаран-
тираха ми-
нимум тре-
тото мяс-
то в пред-
в а р и т е л -
ната гру-
па. Мом-
четата на 
с е л е к ц и -
онера Пла-

мен Константинов би-
ха без проблеми Куба с 
3:0 (25:22, 25:16, 25:18) в 
4-ия си мач от група D. 

виТОШа (БисТриЦа) - БОТев 
(враЦа) 1:1
0:1 Валери Божинов (27)
1:1 Ивайло Лазаров (37)
лУДОгОреЦ - вереЯ 2:1
0:1 Огнянов (40)
1:1 Недялков (78)
2:1 Марселиньо (82)
ДУНав (рУсе) - еТър (великО 
ТърНОвО) - 2:4 
Голмайстори: 0:1 Даниел Младе-
нов (10), 0:2 Велко Батрович (14), 
0:3 Румен Руменов (20), 1:3 Кра-
симир Станоев (45+1), 2:3 Геор-
ги Динков (49), 2:4 Георги Сър-
мов (71-дузпа)
БерОе - сеПТеМври (сОФиЯ) 1:0
1:0 Цонев (58)
Цска - черНО МОре 3:1
1:0 Едвин Джеси (1)
1:1 Витаутас Черниаускас (14-авт.)
2:1 Кирил Десподов (39)
3:1 Рубен Пинто (58)
славиЯ - БОТев (ПлОвДив) 0:0 
лОкОМОТив (ПлОвДив) - лев-
ски 1:0
1:0 Аралица (14) 

21 септември 2018, пе-
тък, 17:30 ч:
Етър ВТ (Велико Търно-
во) - Берое (Стара За-
гора) - (пряко по Нова 
спорт) 

21 септември 2018, пе-
тък, 20:00 ч:
Левски (София) - Витоша 
(Бистрица, обл.София) - 
(пряко по Диема спорт) 
22 септември 2018, съ-

бота, 17:30 ч:
Септември (София) - Ло-
комотив 1926 (Пловдив) 
- (пряко по Диема спорт) 
22 септември 2018, съ-
бота, 20:00 ч:
Ботев (Враца) - ЦСКА - 
(пряко по Диема спорт) 
23 септември 2018, не-
деля, 15:00 ч:
Верея (Стара Загора) - 
Дунав (Русе) - (пряко по 
Диема спорт) 
23 септември 2018, не-
деля, 17:30 ч:
Черно море (Варна) - 
Славия 1913 (София) - 
(пряко по Диема спорт) 
23 септември 2018, не-
деля, 20:00 ч:
Ботев (Пловдив) – Лудо-
горец - (пряко по Диема 
спорт) 
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Вит тече и разказва

Радостта да си от първите

страницата подготви Маргарита лОЗаНОва

Работна среща
Обединени 

от чувството 
за солидар-
ност и стреме-
жа към свобо-
да и справед-
ливост, влю-
бени в Бъл-
гария, 85 уч-
редители от 
цялата стра-
на основаха 
Сдружение - 
Нов съюз на 
пенсионери-
те (НСП). В 
съюза члену-
ват хора, уве-
рени в пра-
вотата си, вярващи, че 
обединени ще поведат 
възрастните хора към 
промяна на системата, 
спиране на корупция-
та, на бедността и рaз-
рухата.

Ние, пенсионерите, 
имаме много свобод-
но време и обичаме 
да се срещаме с прия-
тели. Обичаме  да пъ-
туваме, това ни изпъл-

ва с радост и въодушев-
ление, прави живота ни 
пъстър и празничен. То-
зи път  посетихме пен-
сионерите в гр. Леско-
вац - Сърбия. На среща-
та присъстваха предсе-
дателят на НСП инж. Пе-
тър Петров, Васил Щра-
ков, Цветан Азманов, 
Катя Христова и Тодор-
ка Рангелова.  Прове-
де се пресконфeренция 

с ръководството на 
сръбските пенсионе-
ри с председател Бата 
Здравкович. Инж. Пе-
тър Петров запозна 
ръководството с Уста-
ва и целите на новия  
съюз на пенсионери-
те. Домакините оста-
наха въодушевени от 
нашия опит, предоста-
виха ни техния устав 
за работа и сподели-
ха своите постижения. 
След деловата част бя-
хме заедно на вечеря, 
където се веселихме 
от сърце. На другия 
ден имахме свободна 
програма,  участвахме 
в празника на плес-
кавицата. Останахме 
удовлетворени и вдъ-
хновени от това, кое-
то видяхме. Тази сре-
ща ни зареди с много 
положителни емоции.

НСП ще продължа-
ва да работи за кауза-
та на възрастните хо-
ра.  Такива са целите 
на Новия съюз на пен-
сионерите.

катя ХрисТОва, 
член на Цс на НсП

 Годината е 2002-ра, денят – един 
юнски следобед. В клуб „Приятели“ в  
Двореца на културата и спорта във Ва-
рна членове на поетичен кръг „Мла-
ди сърца“ към пенсионерския съюз 
– Варна, провежда поредната си из-
ява. Един след друг свои стихове че-
тат Иван Нанев, Пенка Владимирова, 
Ценка Илиева, Пепа Ан-
тонова и др. Накрая ду-
мата взема вдъхновена-
та и неподражаема Мар-
гита Савова. Тя предла-
га да се издаде сборник 
стихотворения на „наши“ 
творци. Идеята е възпри-
ета спонтанно и започва 
подготовката за реализа-
цията й. Заедно с набира-
нето на нови членове за 
организиран пенсионер-
ски живот се издирват и 
хора с поетични наклон-
ности, търсят се и спон-
сори. Авторитетното име на предсе-
дателката ни Стоянка Николова отва-
ря врати! Благодарение на известни 
личности като редактора Тодор Ко-
паранов, поета художник Петър Кос-
тов, инж. Елина Славчева през есен-
та на същата година първият сборник 

„Листопад на спомените“ е готов. Впо-
следствие неоценима помощ получи-
хме и от в-к „Пенсионери“, най-вече 
от редакторa Цветан Илиев. Книжка 
тъничка, със скромен вид, съдържа-
ща само 31 страници, за нас предста-
вляваше голяма радост. Някои от ав-
торите за първи път виждаха отпеча-

тано свое стихотворение. 
Освен това в нея за пър-
ви път има песен, посве-
тена на фестивала „Лис-
топад на спомените“,  от 
Ева и Васко Василеви. Се-
га с умиление разлиства-
ме страниците й, сякаш 
разговаряме с тези, кои-
то не са вече между нас... 
Но Димитрина Иванова, 
Христина Стоева, Руска 
Даскалова, Йонка Янкова, 
Калина Димитрова, Ценка 
Илиева, Пенка Антонова, 
Ева Василева продължа-

ват участието си.
И за всички нас, основоположни-

ците на това прекрасно дело, ра-
достта от добре свършената рабо-
та остава!
 Д-р Пепа аНТОНОва, Ценка илиева, 

ева ЯНУлОва, сП-2004 - варна

В село Крушовица, общ. Долни Дъбник, се състоя 
първата фолклорна среща "Вит тече и разказва" с 
участието на ФГ "Крушовчанки" към НЧ "Развитие 
1907", ФГ "Шарен гердан" и Иванка Койчева към ПК 
"Вечна младост", с. Горни Дъбник, ФГ "Българка" и 
танцова формация "Децата на Бъркач" към НЧ "Ва-
сил Левски 1927", с. Бъркач, ФГ "Етнос" и Мария  
Станчева към НЧ "Прочит", с. Петърница, ФГ "Сту-
денец" към ПК "Студенец", с. Садовец, гост-изпъл-
нител Христо Косашки и клуб "Традиция"- Плевен, 
с изложение на българско въоръжение от Първа-
та световна война.

Срещата протече под бурните аплодисменти на 
жители и гости на село Крушовица. Приповдигнато-
то настроение се изрази и в дългите хора, които се 
извиха на площада пред читалището до късно ве-
черта, а пищната заря беше "черешката на тортата" 
на фона на вечната песен "Моя страна, моя Бълга-
рия" на незабравимия Емил Димитров, изпълнена 
от Христо Косашки.

Благодарим на всички присъствали и до нови 
срещи! венера П. кОсТаДиНОва 

фг „Шарен гердан“

фг „студенец“

фг „крушовчанки“

Ех, любов, любов!
   Смесена вокална група „Детелина” при НЧ ”Н. 

Й. Вапцаров – 1909 г.” – град Ветово, се завърна с  
плакет и грамота  за отлично представяне  на  ХII 
музикален фестивал „Ех, любов, любов!” в град Об-
зор. Песните, които представиха, създадоха настро-

ение и добри емоции и върнаха много спомени  
у публиката за обичта, любовта  и… още нещо. 
Настроението беше приповдигнато, песните бя-
ха изпращани с бурни аплодисменти.

За единадесети път през 
всеки две години в град 
Улм, Германия, се провеж-

да международен празничен 
дунавски фестивал. Неговата 
основна мисия е да популяри-
зира разнообразието на култу-
ра, музика, танци, както и жи-
вота, воден от народите по ре-
ка Дунав. В него взеха 
участие представите-
ли от 22 европейски 
страни, включително 
всички от поречието 
на Дунава

За трети път във фес-
тивала взеха участие 23 
представители от Русе 
и региона: от Русенския 
университет, Съюза на 
пенсионерите-2004, 
училището с изучаване 
на немски език, учили-
щето по туризъм. В гру-
пата по покана на орга-
низаторите като специ-
ален гост бе и кметът на община 
Сливо поле Валентин Атанасов. 

В големия социален дом, 
предназначен за организира-
не на прояви и срещи на раз-
лични социални групи и орга-
низации, бе подредена излож-
ба на участниците в проектите 

на „ДАНЕТ” (Дунавска работна 
мрежа). 

Състоя се международна кон-
ференция на тема „Нематери-
алното културно наследство на 
страните от Дунавския регион 
– национален актив или принос 
към европейската идентичност”. 

 Лекции изнесоха професо-

ри и изтъкнати специалисти от 
университетите от Виена, Фрай-
бург, Мюнхен, Софийския уни-
верситет, директорът на Музея 
на хляба. 

 Следобедната сесия на кон-
ференцията продължи с пред-
ставяне участието и дейността 

на групите при реализация на 
проектите. 

В къщата за срещи всяка от 
групите представи свои предим-
но фолклорни програми. Група 
от Силистра показа народен оби-
чай, свързан с прибирането на 
реколтата, подготвен по проек-
та „Хлябът свързва”. Интерес-

ни фолклорни прояви 
имаха молдовани, ру-
мънци, унгарци. Изви 

се и най-дългото бъл-
гарско хоро.

Последва вълнуваща 
закуска на моста, който 
свързва Бавария с Ба-
ден-Вюртемберг. Всич-
ки участници подре-
диха на масите своя-
та „продукция” и ин-
формационни матери-
али. Голямото разноо-
бразие от печива и де-
ликатеси предизвиква 
интереса на посетите-

лите на закуската, дошли от Улм 
и околностите. С приповдигна-
то настроение българите, живе-
ещи и учещи в Улм, заедно с гос-
тите от Русе и Силистра извиха 
кръшно хоро. 
Йордан каЗакОв, председател 

на Облс на сП-2004, русе 

Дунавски фестивал
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Родопските легенди оживяват в 
дървените скулптури на Велин Чаушев

Готова съм за нови предизвикателства

От стр. 1 
Театърът идва по-къс-

но, веднъж, когато гле-
да постановката „Албе-
на", тогава под режису-
рата на дядото на Диана 
Кирил Савов. Оттогава не 
иска да излиза от театъра 
и киното. 

Започва да ходи на ки-
но сама, изгледала е всич-
ки филми на Луи дьо Фи-
нес и Ален Делон, за ко-
ито можете да се сетите. 
При това ги е гледала без-
брой пъти.

Формулата за ед-
на добра постановка тя 
илюстрира с "Жена ми се 
казва Борис". Тази поста-
новка освен че всеки път 
събира много зрители, 
има и добра драматургия, 
умел подбор на актьорите 
и подходящата режисура. 
Мениджмънтът в театъра 
е една от важните "състав-
ки" на успеха, допълва Ди-
ана. "Жена ми се казва Бо-

рис" сама по себе си е фе-
номен - има 100 предста-
вления за година и поло-
вина, а свободни места ня-
ма за месеци напред.

Това се дължи и на ак-
тьорите, с които си пар-
тнира на сцената, сред 
които са Станимир Гъ-
мов, Румен Угрински, Лю-
бо Нейков, Стефан Ряд-
ков, Петьо Петков-Шай-

бата, Ернестина Шинова 
и Жанина Дончева, както 
и на мениджъра Светлин 
Стоилов. На сцената арти-
стите играят с хъс и голя-
мо удоволствие и затова 
представлението е толко-
ва успешно.

Любовта на Диана към 
театъра си личи във всеки 
аспект на живота й. 

Половината от деноно-
щието й е заето с театър 

- играе на всеки три де-
на, но освен това посто-
янно чете за театър, ходи 
на театър и се среща с ак-
тьори. Диана винаги носи 
със себе си и така нарече-
ното актьорско суеверие - 
не разкрива подробности 
за следващия си проект и 
загадъчно запазва мълча-
ние, докато той не стане 
реалност.

Ангажиментът й към 
предаването "Тази събо-
та и неделя" по bTV също е 
голяма отговорност - как-
то за нея, така и за коле-
гите в екипа. Целта на ру-
бриката й в него е да пока-
же на зрителите, че една 
нация не може да същест-
вува без култура. Като во-
деща тя се подготвя вни-
мателно за всеки гост, ка-
то чете и проучва до най-

малката под-
робност. Ис-
ка на гостите 
в студиото да 
им е интерес-
но по време 
на разгово-
ра, а това из-
исква да е на-
учила всичко 
за тях.

П е р ф е к -
ционист като 
Диана не мо-
же да си поз-
воли да бъде 
неподготвен, 
независимо 
дали е срещу 

българска звезда като Ва-
сил Михайлов, Тео Ушев, 
Стефан Данаилов или сре-
щу Джерълд Бътлър, Вим 
Вендерс, Салма Хайек, 
Морган Фрийман, Анто-
нио Бандерас, Джон Мал-
кович, Лиев Шрайбър... 
Все още не се знае дали 
дъщеря й София ще по-
еме по професионалния 
път на майка си, въпреки 

че София вече доказва, че 
е много артистична - има 
зад гърба си четири холи-
вудски филма, танцува и 
умее да рисува. За Диана 
е важно дъщеря й просто 
да е щастлива с избора си.

Двете имат своите лю-
бими занимания по жен-
ски - разходки с кучето, 
рисуване на керамика, че-
тене на книги, танцуват и 
пеят заедно. 

Диана говори с толко-
ва любов за близките си 
и веднага се разбира, че 
семейството за нея е ан-
гажимент номер 1.

То е и всичко, което 
винаги е искала - дома-
шен уют, сигурност, при-
ятелство, любов. Семей-
ството е средата, която 
според нея най-добре и 
най-положително може 
да влияе върху лично-
стната еволюция на един 
човек.

За разлика от съпруга 
й Лес, който е изцяло по-
гълнат от киното, актри-
сата все още не е сигурна 
дали ще се завърне към 
големия екран или теле-
визионните сериали. Го-
това е на нови предизви-
кателства, но не и на вся-
ка цена, важното е, че Лес 
винаги подкрепя начина-
нията й. Ако все пак дой-
де предложение за роля, 
която да я провокира - 
ще бъде много щастли-
ва да я приеме. 

На въпроса 
каква е Диана 
като човек, от-
говаря, че най-
добре е да от-
говорят близ-
ките й. Сама-
та тя се смята 
за пряма и от-
кровена, доба-
вя, че е чувст-
вителен човек 
със силно раз-
вито чувство 
за справедли-
вост. Ако тряб-
ва да се опише 
с две думи, то 
това биха би-
ли "дисципли-
ниран работо-
холик". Надява 
се и да е добра 
майка.

Да стане ак-
триса е най- 

- какво те вдъхно-
ви за първата дърве-
на скулптура с резач-
ка? 

-  Преди година и по-
ловина излязох да на-
режа дърва за зимата. 
Докато чаках сина ми 
да дойде да ми пома-
га, реших да си поиграя 
с дървото. Започнах да 
клъцкам оттук-оттам и 
се получи малка меч-
ка, която впоследствие 
подарих на приятел, 
който държи механа в 
село Старцево – едно 
от най-големите села в 
България. Той ме вдъх-
нови и ме помоли да 
му направя и един орел 
за заведението. Не бях 
сигурен дали мога, но 
реших да пробвам. На 
другия ден започнах и 
взе, че се получи. Е, не 
бе чак толкова добра 
скулптура, но като за 
дебют бе добра. Важно-
то е, че разбрах, че мо-
га да експериментирам 
с дървото и да създа-
вам творби. И продъл-
жих…

- Преди този опит 
знаеше ли, че същест-
вува такъв тип изку-
ство, особено попу-

лярно в саЩ – напра-
ва на дървени фигури 
с резачка, карвинг?

- Не ,не 
съм и поми-
слял, че мо-
га да напра-
вя нещо от 
дърво.

- Ти си са-
моук – са-
м о б и т е н 
автор. как-
во те про-
вокира да 
твориш?

- Обичам 
да търся 
различното, 
някаква за-
гадка, коя-
то да кара човек да се 
чуди какво съм сътво-
рил. Приятно ми е, ко-

гато от грубото дърво 
виждам как се ражда 
фигура. Приятно ми е, 

като направя нещо кра-
сиво и като го поглед-
на отстрани, ми харес-

ва. Горд съм, че се е по-
лучило.

- Някой в рода ти 
или в 
региона 
т в о р и 
ли дър-
в е н и 
статуи?

-  Май-
ка ми и 
баща ми 
са 80-го-
д и ш н и 
отруде-
ни ро-
д о п ч а -
ни. Ни-
кой не се 
занима-
ва с из-

куство в селото, но хо-
рата харесват творби-
те ми. Определени хо-

ра казват просто: „Стра-
хотен си!“ Имам почита-
тели в много градовете 
по страната. Повече от 
20 мои карвинг скулп-
тури има вКалофер, Кос-
тинброд, София, Троян, 
Варна… Има една да-
ма, която купи някол-
ко творби наведнъж 
от мен, за да аранжира 
двора си. Непрекъснато 
идват непознати и раз-
глеждат направеното от 
мен. Някои нямат пари 
да си купят, а много ис-
кат някоя дървена фигу-
ра и тогава им я подаря-
вам. Важно е да радва и 
да краси нечий дом.

- разкажи повече за 
себе си?

- Знаете, че Старце-
во е най-старото сели-

изкуството се ражда не само в културните центрове и големите 
градове, но и в най-дивните и отдалечените кътчета на родината, 
възпети в стародавни легенди. домът на велин Чаушев, който е доса-
ми гръцката граница в сърцето на родопите в близост до Златоград, 
се е превърнал в галерия на открито. старцево – най-старото село в 
Златоградския район и най-голямото в област смолян, е познато от 
тракийско и римско време. тогава оттук минавал римски път, а сега 
преминава международното шосе Златоград – термес, което обяснява 
различната култура и бит на жителите му. така се разнесе славата 
на самоукия творец велин Чаушев извън родното му място. творецът 
привлече вниманието към себе си с нестандартните си творби в наи-
вистично-авангарден стил, направени с няколко нареза на резачката, 
които поеха от  домашна му галерия към 20 български града.

ще в региона и 
старите хора от 
Неделино и Зла-
тоград разказ-
ват, че през Бъл-
гарското средно-
вековие старце-
вци са се пресе-
лили там. Иначе 
произлизам от 
борчески род - 
прадядо ми е бил 
хайдутин - Йор-
дан Стоянов Ча-
ушев. Аз се зани-
мавам със строи-
телство, отглеж-
дам сина си и от-
край време оби-
чам да майсторя, 
да рисувам и да 

правя нещо сам.
- как се раждат 

творбите ти?
- На момента, на 

един дъх. Излизам, взе-
мам едно дърво, мина-
ва ми през главата ня-
коя идея и запалвам ре-
зачката. Започвам и... 
„Каквото сабя покаже“, 
както казват хората.

- къде се чувстваш 
най-щастлив?

- Моят дом е дос-
та високо над селото. 
Сутрин, като стана, се 
любувам на изгрева на 
слънцето и пейзажът е 
изключително красив, 
като започне да огря-
ва селото.Това ме пра-
ви наистина щастлив.

виктория Милчева

с колежки от Бтв

осъзнатият избор в жи-
вота й и решение, което 
заедно с телевизията й но-
си едни от най-хубавите 
и пълноценни професио-
нални емоции. 

В сърцето и приори-
тетите на Диана обаче на 
преден план винаги ос-
тава театърът. За нея ня-
ма нищо по-хубаво от то-
ва да даваш от себе си на 
сцената и веднага да по-
лучаваш обратната връз-
ка под формата на емоции 
и оценка.
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Íаáори, дръæте се, нÿма да се даваме!
стичко!”

- ако щастието бе 
национална валута, 
каква работа щеше да 
ви направи истински 
удовлетворен и щаст-
лив?

- Нямам никакво же-

лание да започвам не-
що друго, не. Както ве-
че ви загатнах, обичам 

това, ко-
ето пра-
вя. То е 
прекрас-
но и ме 
кара да 
се чувст-
вам до-
бре.

- все-
ки ден 
ли пра-
вите то-
ва, в ко-
ето вяр-
в а т е , 
или се 
опитва-
те да по-
вярвате в онова, което 
правите?

- Аз съм особен човек. 
Трябва да бъда доста до-
бре мотивиран, за да из-

върша определено  дея-
ние. Дали то ще е свър-
зано със сценичната ми 
дейност, с преподаване-
то или с политическата 
ми работа, аз трябва да 
съм убеден и чак тогава 
мога да въздействам. В 

противен случай просто 
не става, поне при мен, 
разбира се.

- ако средната про-
дължителност на чо-
вешкия живот беше 
40 години, как щяхте 
да го изживеете мак-
симално интересно?

- До 40- годишна въз-
раст имах толкова щур 
живот, че само могат 
да ми завидят за него... 
(Смее се.) Моят живот 
е минал твърде разно-
образно, с много инте-
ресни събития и краси-
ви случки в личен и про-
фесионален план, но в 
него имаше и тъжни мо-
менти. Много тъжа и ми 
е мъка, когато си отидат 

от белия свят млади хо-
ра точно когато са зрели 
вече и трябва да започ-
нат да вършат сериоз-
ните неща в живота си...

- Докол-
ко контро-
лирате то-
ва, което се 
случва във 
вашия жи-
вот?

- Аз да се 
занимавам 
с контрол? 
Нещата при 
мен се случ-
ват просто 
безконтрол-
но (смее се). 
Вижте, аз оп-
ределено имам много 
добра интуиция и имен-
но тя е тази, която вина-
ги ми е помагала в жи-
вота. Радостен съм, че 
я имам, защото  тя наис-
тина е важна и в много 
редки случаи ме е под-
веждала. 

- За кое повече се 
тревожите: дали пра-
вите нещата правил-
но, или дали правите 
правилните неща?

-  Опитвам  се да правя 
нещата правилно, но по-
някога съм грешал, ко-
гато съм считал дейст-
вията си за правилни, 
а се е оказвало, че не 
съм бил особено прав. 
Човешко е да се гре-
ши, едва ли има ли без-

грешни на то-
зи свят.

- ако мо-
жехте да да-
дете на мал-
ко дете само 
един съвет за 
живота, ка-
къв щеше да 
е той, г-н Да-
наилов?

- То е нещо, 
което и сега 
казвам на мо-
ите студенти: 
„Живейте жи-
вота според 
възрастта, в 
която се нами-

рате. Един път в живо-
та си ще бъдете млади, 
така че грабете от него 
с пълни шепи.” Малко-
то дете  не може да го 

Продължение от бр. 37
- Описахте живота 

си в книга. има ли не-
що, което пропусна-
хте да разкажете за 
него?

- Всичко съм описал, 
но много неща не бя-
ха публикувани в кни-
гата, тъй като трябва-
ше да остане място и 
за снимковия матери-
ал.  Автобиографична-
та ми книга ”Романът на 
моя живот” е написана 
въз основа на матери-
али от много интервю-
та и спомени, а снимки-
те са  от детството ми 
досега. В книгата има 
всичко - смешни случки 
от детски пакости  и лю-
бовни истории, разка-

зи от снимачните пло-
щадки, и неизвестни 
досега подробности за 
политическите ми бит-
ки. На 27 години станах 
най-известният човек в 
България покрай сери-
ала „На всеки киломе-
тър”, така че в книгата 
става дума и за тежест-
та на славата...

- ако ви позволят 
да промените само 
едно нещо в света, 
кое ще бъде то и за-
що?

- Знаете ли кое искам 
да видя променено? 
Мечтата ми е да видя 
хората усмихнати. Ако 
трябва да ги посъвет-
вам, бих им  казал: „Хо-
ра, усмихвайте се по-
често, толкова е про-

разбере, но тийнейджъ-
рът би могъл.

- Пожелайте, моля 
ви, нещо на хилядите 
читатели на „Пенсио-
нери”!

- Много ви обичам! 
Набори, дръжте се, няма 
да се даваме! (Смее се.) 
Аз не мога да повярвам, 
че съм толкова стар. По-
някога, като си седя вкъ-
щи, си викам: „Абе, Лам-
бе, вече си стар, кога ста-

Тазгодишното 
издание на Теа-
тралния фестивал 
„Сцена на кръсто-
път“ – Пловдив, от 
11 до 24 септем-
ври  ще бъде от-
крито в Драмати-
чен театър – Плов-
див, със спектакъ-
ла „Ромео и Жу-
лиета” на балет 
„Арабеск”. Публи-
ката ще има въз-
можност да гледа 
най-добрите теа-
трални предста-
вления на нацио-
налната ни сцена. 

Фестивалът ще 
бъде закрит на 24 
септември със спе-
циална вечер, посветена на 

ю б и л е я 
на осно-
вателя на 
„Сцената 
на кръс-
т о п ъ т “ 
п р о ф . 
С т е ф а н 
Д а н а -
илов, на 
която ще 
б ъ д а т 
предста-
вени кни-
гата му и 
ф и л м ъ т 
„Романът 
на моя 
живот”.

Ще бъ-
дат представени  

спектакли на Народния теа-
тър „Ив. Вазов”, Военния теа-

тър, Сатиричния театър”, теа-
тър „Азарян“, Малък градски 
театър „Зад канала“, Младеж-
кия театър, театър „София“, 
Театър 199, Хасковския, Пле-
венския и Бургаския театър. 
Гост на фестивала ще бъде 
Националният академичен 
драматичен театър „М. Зан-
ковецка“ от Украйна. Под-
борът от представления ще 
ни срещне с всички най-ви-
соки постижения на българ-
ската сцена.

Форумът тази година по-
лучава важната подкрепа на 
Министерството на култура-
та и Община Пловдив,  „Ро-
за Импекс“ (главен спонсор), 
КЦМ 2000 груп, Kabile, “Маи-
груп“ ЕООД, „Атаро Клима“, 
„Димитър Маджаров“ и „Он-
дулин“.

дат представени  

Òеатрален ôестивал „Ñöена на êръстоïът”Òеатрален ôестивал „Ñöена на êръстоïът”
Тазгодишното 

издание на Теа-
тралния фестивал 
„Сцена на кръсто-
път“ – Пловдив, от 
11 до 24 септем-
ври  ще бъде от-
крито в Драмати-
чен театър – Плов-
див, със спектакъ-
ла „Ромео и Жу-
лиета” на балет 
„Арабеск”. Публи-
ката ще има въз-
можност да гледа 
най-добрите теа-
трални предста-
вления на нацио-
налната ни сцена. 

Фестивалът ще 
бъде закрит на 24 

ю б и л е я 
на осно-
вателя на 
„Сцената 
на кръс-
т о п ъ т “ 
п р о ф . 
С т е ф а н 
Д а н а -
илов, на 
която ще 
б ъ д а т 
предста-
вени кни-
гата му и 

С грандиозен спектакъл във Варна Калуди Калу-
дов отпразнува 40 години на оперната сцена в ро-
лята на Канио от операта "Палячи" на Леонкавало. 
Уникалният спектакъл  е съвместна продукция на 
Старозагорската опера и Академичен цирк "Балкан-
ски". Постановката беше представена  за първи път 
във Варна на 3 и 4 септември в шапитото на цир-
ка. Спектаклите дирижира Ивайло Кринчев, главен 
диригент на Държавната опера – Стара Загора. Ос-
вен Калуди Калудов в операта „Палячи” участваха 
оперните певци  Георги Динев, Анна Дитри, Веси 
Стефанова и др. Художници на костюмите са Ката-

лин Йонеску-Арборе от Румъния  и Салваторе Ру-
со от Италия.

Идеята за опера в цирка е на Калуди Калудов. Тя 
беше реализирана от Огнян Драганов, режисьор и 
директор на Старозагорската опера. 

Номерата в атрактивната циркова програма са 
подбрани прецизно от творческия екип, за да се 
впишат логично в музикалната драматургия и да 
подсилят колорита на реалистичната атмосфера. 

Спектакълът на операта „Палячи“ ще бъде пред-
ставен в Пловдив на 22 и 23 октомври и в София 
на 19 и 20 ноември.

Калуди Калудов
празнува 40 г. на сцената  

във филма „иван кондарев“ с катя Паскалева

във филма „Черните ангели“ с доротея тончева

на на 75?!”. 
А след то-
ва си каз-
вам: „О, я се 
дръж! Сти-
га глупос-
ти!” Радвам 
се, че акъ-
лът ми си е 
там, къде-
то трябва 
да бъде, и 
си е на мяс-
то, но ки-
л о г р а м и -
те ми не са 

и  ходенето ми е труд-
но. Днес казах на моята 
икономка: „Абе, Сонче, 
за какво са ми тия мъки, 
бе душа? Сякаш карие-
ра ще тръгвам да пра-
вя.” Но знам, че е за до-
бро, и затова се вслуш-
вам в съветите на ком-
петентните лица. Бла-
годаря за вниманието 
и хубавите ви въпроси!

въпросите зададе 
иво аНгелОв
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Ðåêîðäè 2019“

И папагалите се изчервяват

Çагадъчните „êаìенни ïортали“ 

Най-голямото огледало 

Най-голямото огле-
дало в света се нами-
ра в Югозападна Боли-
вия, в близост до Анди-
те. Наричат го Салар де 
Уюни и изглежда пове-
че като сюрреалисти-
чен пейзаж, отколкото 
на регион на Земята. 
Възможно е да ви зву-
чи невероятно, но Са-
лар де Уюни всъщност 
е…пустиня. За разлика 
от традиционните пус-

тини, които притежа-
ват изобилие от пясък 
и прах, Салар де Уюни 
се отличава с огромни 
запаси от кристална и 
блестяща бяла сол, ко-
ято е приблизително 10 
милиарда тона. 

Веднага възниква и 
въпросът как се е фор-
мирал феноменът Са-
лар де Уюни. Отно-
сително затворената 
екосистема в региона 

и липсата на места за 
оттичане на водата от 
високото плато са до-
вели до ситуация, при 
която тя се е събирала 
в продължение на ве-
кове и е образувала ги-
гантско езеро. 

Праисторическото 
езеро се е отличавало 
с високото ниво на со-
лена вода. В продъл-
жение на векове то по-
степенно се е изпари-

ло под изгарящите 
слънчеви лъчи над 
Андите. След изпа-
ряването на вода-
та е останала плът-
на кора от сол, ко-
ято постепенно е 
образувала фено-
мена Салар де Ую-
ни. Магията се по-
явява по време на 
дъждовния сезон. 
Солената пусти-
ня се превръща в 
плитко езеро и се 

създава неповторим 
огледален ефект, кой-
то превръща мястото 
в нереално. Всъщност 
водата създава този не-
вероятен природен ма-
гически ефект.

Под сериозните ко-
личества сол на пусти-
нята  се намират огро-
мни запаси от литий. 
Приблизително 70% от 
литиевите запаси в све-
та се намират тук. 

Книгата "Гинес. Световни рекорди 2019" 
излезе на пазара в САЩ на 28 август.

Жителите на останалите страни ще имат 
възможност да се запознаят със селекция-
та от най-новите постижения в началото на 
септември.

"Най-популярната книга в света с рекорди 
се за-
връща 
с хи-
л я д и 
н о в и 
к а т е -
г о р и и 
и но-
ви ре-
корди, 
к о и т о 
включ-
в а т 
в с я -
к а к в и 
пости-
жения 
-  о т 
Космо-
са до 
спорт-
н и т е 
з в е з -
ди в 
инста-
грам.

Ще намерите в нея стотици фотографии, 
които досега никой не е виждал, и безброй 
факти, цифри, статистически данни и под-
робности на всяка страница. "Гинес. Све-
товни рекорди 2019 " е най-пълната карти-
на на нашия свят днес" - пише в анотация-
та на книгата.

От компанията разпространител се надя-
ват, че публикуването на книгата ще вдъх-
нови нови рекордьори и по този начин ще 
помогне на хората да открият своя потен-
циал. Книгата на рекордите „Гинес” е публи-
кувана за първи път в Лондон през 1955 г. 
Издава се всяка година на 21 езика и раз-
казва за новите рекорди през едногодиш-
ния период.

те общували с г л е -
дачите си. Алин Бертен 
– ръководител на екипа 

от учени, казва, че 
птиците нямат 

мускули на 
л и ц е т о 

и нико-
га не 
са би-
ли из-
с л е д -
в а н и , 

за да се 
установи 

дали имат 
лицеви изра-

жения. Техните бу-
зи се снабдяват от кръ-
воносни съдове също 
като при хората.

Познанията за "чувст-
вителната част" на мо-
зъка на птиците са сла-
бо изучени за разлика 
от научното познание 
за тяхната интелигент-
ност, която може да се 
сравнява с тази на бо-
зайниците. 

Правени са опити да 
бъдат изследвани  пер-
натите  в ситуации на 
стрес, но що се касае до 
реакциите им при поло-
жителни емоции, уче-
ните все още са в на-
чален стадий на изво-
дите си.

В най-недостъпна-
та и загадъчна зо-
на на нашата планета 
– Марианската пади-
на, е  записан стра-
нен звук, подобен на 
стон. 

Тайнственият звук 
бил регистриран от 
учените с помощта 
на дълбоководен 
апарат  в периода между 
2014-2015 г. в източната част 
на Тихия океан. Звукът про-
дължил около три секунди и 

Учените откриха сто-
тици загадъчни „ка-
менни портали“ с не-
известно предназначе-
ние в Саудитска Ара-
бия. Намерените обек-
ти са разположени на 
територията на пустин-
ни полета в планин-
ския регион Харат-Хай-
бар. Проф. Дейвид Ке-
неди от Оксфордския 
университет твърди, че 

възрастта им е няколко 
хиляди години. 

Засега са открити 
около 400 съоръжения 
с кръгла и правоъгъл-
на форма. 

Дължината на най-
малката каменна струк-
тура е 13 метра, а на 
най-голямата – 518 ме-
тра. Бедуините нари-
чат тези конструкции 

„творение на древни 
хора“. 

Изследователят от-
белязва, че подобни 
„портали“ са срещани 
по-рано и в други ста-
ни от Близкия изток, но 
според него конструк-
циите, открити в Харат-
Хайбар, са значително 
по-древни от предиш-
ните находки.

гигантската секвоя е 
величествено и огромно 
вечнозелено дърво, ко-
ето расте само по запад-
ните склонове на плани-
ната сиера Невада, ща-
та калифорния - саЩ. 
секвоите са иглолистни 
дървета с червеникаво-
кафява кора, чиято де-
белина може да достиг-
не 30 сантиметра. Някои 
гигантски секвои са ви-
соки 85 метра, а  в ос-
новата си огромните им 

дънери дости-
гат обиколка 
над 30 метра. 
г и г а н т с к и т е 
секвои обикно-
вено имат кло-
ни само близо 
до върха, по-
неже с израст-
ването на дър-
вото по-ниски-
те му клони по-
степенно опад-
ват. Шишарки-
те, които раж-
да дървото, са 
дълги 9 санти-
метра, но из-
глеждат миниа-

тюрни в сравнение с раз-
мерите му. вечнозелени-
те гигантски дървета мо-
гат да достигнат продъл-
жителност на живота хи-
лядолетия, а някои  от тях 
са на възраст над 3500 го-
дини. Дървесината им е 
богата на химически ве-
щества, които отблъск-
ват вредните насекоми 
и така предотвратяват 
гниенето. Дебелата кора 
на секвоите  гори трудно 
и ги пази от огъня.

Гигантска 
секвоя

половина, започвайки с ни-
сък „стон“ на честота 38 хер-
ца и завършвайки на честота 
8000 херца. 

След като направили ре-
дица изследвания, учените 
от Факултета по морска би-
оакустика към Орегонския 
университет в САЩ стигна-
ли до извода, че странният 
звук е  издаван от тип  без-
зъб кит джудже.

 Според изследващия 
екип фиксираният  сигнал 
се различава от познати-

те сложни звуци на по-ниски 
честоти, но „металният“ звук 
в края на сигнала наистина го 
прави уникален.

Френски учени 
твърдят, че  па-
пагалите се из-

червяват както хора-
та при силни емоции. 
Специалистите са на-
блюдавали фено-
мена за първи 
път при пет па-
пагала от вида 
ара в зоопар-
ка в Бовал. Част 
от бузите на си-
ньо-жълтите па-
пагали ара са без 
пера. Именно върху 
кожата без пера, ко-
ято се намира около 
очите, учените забе-
лязали почервенява-
не, когато папагали-
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кестенов мехлем.  Надробени сухи 
цветове от кестен се заливат с растител-
на мазнина в съотношение 1:10. Съдът с 
тази смес от билки при разширени ве-
ни се държи на сухо място 12 дни. След 
това се вари бавно на водна баня поло-
вин час. Мехлемът се съхранява в хла-
дилник. Добавете спирт – така че бу-
тилката да се на- пълни около 70%, и 
оставете на тъм- но за сед-
мица. Всеки ден 
раздрусвай-
те съда. Маже-
те веднъж 

днев-
но, като 

започне-
те от ходилата и 

с е движите нагоре. Болките 
минават бързо, а ако искате да се спа-
сите от мрежичките на малките кръво-
носни съдове, трябва да повтаряте про-

цедурата в продължение на 4 месеца.
рецепти с коприва – добър вари-

ант сред всички билки при разшире-
ни вени. Една супена лъжица листа от 
коприва се запарват с чаша вряла во-
да. Прецежда се запарката и се изпива 
бавно, на малки глътки. Това се прави 
два пъти на ден, сутрин и вечер, като в 
същото време се спазва млечно-зелен-
чукова диета. 

Настойка от коприва  се прави та-
ка: две супени лъжици листна маса се 

запарват за час с една чаша вря-
ла вода. Прецедената настойка 
се разделя на три части и се из-

пива в рамките на деня. Към 
режима с билки при разши-
рени вени добавете също 
полезни плодове: череши-
те и вишните са изключи-

телно важни! Тези два плода 
съхраняват еластичността, по-

добряват тонуса им.
компрес с мед и орехови листа.  

Местата с разширени вени се мажат с 
мед и отгоре се залепват зелени оре-
хови листа. Отгоре се увива с бинт или 
тънък плат, за да не се разместят листа-
та. Така се спи. Прави се 1 седмица или 
до настъпване на подобрение.

Медицина Дълголетие

При разширени вени

l Напълно натурален и 
безвреден – без странични 
ефекти;

l изключително високо 
съдържание на активни 
вещества (полизахариди, 
бета-глюкани) – 40%;

l лекарствените гъби се 
отглеждат в екологично 
чисти райони, където е 
естественият им хабитат, от 
фирма с 30-годишен опит, 
притежаваща сертификат 
HACCP ISO9001;

l гаранция за качество от 
независимата германска 
лаборатория AGROLAB, 
която провежда 
изпитванията на 
суровините.

ÍÀÉ-ÒÚÐÑÅÍÈßÒ ÏÐÎÄÓÊÒ ÎÒ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÈ ÃÚÁÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß

(IMMUNE MODULATOR)
ИмЮН мОДУЛАТОР 

l комбинация от 6 екстракта 
на най-ефикасните 
лекарствени гъби. Този 
природен имуномодулатор 
се препоръчва от различни 
специалисти както при 
онкологични, така и при 
много други заболявания;

Формулата на продукта ползва 
опита на древната Китайска и 
Японска медицина и резултатите на 
съвременните учени - изследователи 
на лекарствените гъби. Продуктът 
може да бъде от полза на хората, 
които страдат от злокачествени и 
доброкачествени тумори или имат 
отслабена имунна система. „Имюн 
Модулатор“ подпомага организма в 
борбата му с болестотворните вируси, 
гъбички и бактерии, притежава 
противовъзпалително действие. 
Благодарение на своите доказани 
в практиката качества продуктът 
се счита за един от най-силните 
натурални имуномодулиращи 
препарати в света.
В кабинетите на Доктор Биомастер 
ООД в цялата страна клиентите могат 
да направят консултация с опитни 
лекари натуропати и микотерапевти. 
Лекарите изготвят индивидуални 
схеми за възстановяване на имунитета.

Телефон за поръчка: 02/ 952 34 49 
За повече информация, моля посетете сайта www.drbiomaster.com

За кОНсУлТаЦиЯ с лекари и ЗакУПУваНе На ПрОДУкТа:
сОФиЯ: 02/ 952 51 99, ПлОвДив: 0878 780 742, сТара ЗагОра: 0878 780 306, 

ХаскОвО: 0879 233 933, варНа: 0878 105 476, БУргAс: 0878 950 397, 
кЮсТеНДил: 0889 326 758, великО ТърНОвО: 0898 466 376, МаДаН: 0897 922 230, 

рУсе: 0896 831 580, ШУМеН: 0878 646 034 

, от 
фирма с 30-годишен опит, схеми за възстановяване на имунитета.схеми за възстановяване на имунитета.

За кОНсУлТаЦиЯ с лекари и ЗакУПУваНе На ПрОДУкТа:



19.IX. - 25.IX.2018 г.
38

2

Български34 Проза Поезия

От стр. 1
Той е умъртвен и хвър-

лен в масов гроб край Со-
фия. Чак четвърт век по-
късно тленните останки са 
разпознати по изкуствено-
то око.

Днес стиховете на поета 
"Септември ще бъде май" 
звучат едновременно ка-
то мрачна утопия и пред-
чувствие за жестока участ. 
Назад в историята си Бъл-
гария много пъти се е про-
щавала по най-жестокия на-
чин със своите най-преда-
ни синове и дъщери. Гео 
Милев е един от тях.

Георги Милев Касабов 
(Гео Милев) е български 
поет експресионист и пуб-
лицист с остро и изобличи-
телно перо.

Роден е на 15 януари 1895 
г. в Раднево, в семейство-
то на учител, който през 
1907 г. основава издател-
ство в Ста-
ра Загора. 
Именно в 
Града под 
липите Гео 
Милев за-
в ъ р ш в а 
г и м н а з и я 
и още ка-
то ученик 
с ъ с т а в я 
р ъ к о п и с -
ни вестни-
ци и спи-
сания със 
свои твор-
би и илюс-
т р а ц и и . 
Повече от 

ясно е, че от съвсем млад 
определя бъдещата си про-
фесия. Още като ученик 

чете и превежда руски-
те класици Пушкин, Лер-
монтов, Некрасов и Фет. 

Завършва романска 
филология в Софийския 
университет и продъл-
жава образованието си 
в Лайпциг, където след-
ва философия.

Първите му публика-
ции в печатно издание 
са от 1913-а в сп. "Лис-
топад".

Когато започва Първа-
та световна война, зами-
нава за Лондон и там се 
запознава с белгийския 
поет Емил Верхарн. При 
завръщането си обра-
тно в 

Г е р м а -
ния Гео 
Милев е 
аресту-
ван по 
п о д о -
з р е н и -
ето, че 
е "ан-
глийски 
ш п и о -
н и н " ! 
Освобо-
ден е, 
но това 
го при-
н у ж д а -
ва да се 
завърне 
в роди-
ната.

В 
Б ъ л г а -
рия за-
п о ч в а 
да печа-

та в огра-
ничен ти-
раж пое-
зията на 
М а л а р -
ме, Де-
мел, Вер-
лен, Вер-
харн и 
на фило-
софа Ни-
цше. Пос-
в е щ а в а 
тези пуб-
л и к а ц и и 
на мла-
дите род-
ни сим-
в о л и с т и 

Николай Лилиев, Димчо 
Дебелянов, Теодор Тра-
янов, Людмил Стоянов и 

Николай Райнов. Органи-
зира театрална трупа в 
Стара Загора.

През март 1916 г. Гео Ми-
лев е мобилизиран в Шко-
лата за запасни офицери в 
Княжево. Изпратен е като 
старши подофицер на по-
зиция при Дойран и там е 
назначен за командир на 
разузнавателен отряд. На 
29 април 1917 г. англича-
ните откриват артилерий-
ски огън по неговия пост 
и Гео Милев е тежко ранен 
в главата - тогава загубва 
дясното си око.

Именно по тази причина 
на следващата година зами-

нава за Берлин. Там претър-
пява 15 тежки операции - 
поставят му изкуственото 
око, което изиграва толко-
ва важна роля в разкрива-
нето на неговия труп и на 
смъртта му...

Легендарната поема на 
Гео Милев "Спетември" из-
лиза за пръв път в сп. "Вез-
ни", което се превръща в 
трибуна на символизма и 
експресионизма в Бълга-
рия.

От 1924 г. Гео Милев пуб-
ликува "Септември" и в сп. 
"Пламък". Там излизат и 
неговите "Грозни прози" и 
началото на поемата "Ад". 

През януари 1925 г. 
списанието е забране-
но от цензурата.

На 14 май 1925 г. 
Гео Милев е осъден на 
една година тъмничен 
затвор, глоба от 20 000 
лева и лишаване от 
граждански и полити-
чески права за две го-
дини. Още преди да 
може да обжалва тази 
тежка присъда, на 15 
май е извикан за "мал-
ка справка" в полиция-
та, след което изчезва 
безследно.

Гео Милев бе из-
преварил времето си 
с култура и дързост, 

присъща на малцина из-
брани. 

еми МариЯНска

Нощта ражда из 
мъртва утроба

вековната злоба на 
роба:

своя пурпурен гняв -
величав.
 
Дълбоко сред мрак и 

мъгла.
 
Из тъмни долини
- преди да се съмне
из всички балкани
из дебри пустинни
из гладни поля
из кални паланки
села
градове
дворове
из хижи, колиби
из фабрики, складове, гари
хамбари
чифлици
воденици
работилници
юзини
заводи:
 
по пътища и по завои
високо
по сипеи, урви, чукари, бърда
през слог
и рид
през глухи усои
през есенни жълти гори
през камънаци
вода
мътни вади
ливади
нивя
лозя
овчарски пладнища
глогини
изгорели стърнища
трънаци
блата:
изпокъсани
кални
гладни
навъсени
измършавели от труд
загрубели от жега и студ
уродливи
сакати
космати
черни
боси
изподрани
прости
диви
гневни
бесни
- без рози
и песни
без музика и барабани
без кларинети, тимпани, 
латерни,
 флигорни, тромбони, 

тръби:
на гърба с парцаливи торби
в ръцете - не с бляскави 

шпаги,
а с прости тояги,
шопи със сопи
с пръсти
с копрали
с търнокопи
с вили
с брадви
с топори
с коси
и слънчогледи
- стари и млади -

се спуснаха всички 
отвред

- като отприщено стадо
от слепи животни,
безброй
яростни бикове -
с викове
с вой
(зад тях - на нощта 
вкаменения свод)
полетяха напред
без ред
  неудържими
  страхотни
  велики:
  НАРОД!
 
 Глас народен:
     Глас божи
С хиляди ножа
прободен
народ -
затъпен
унижен
по-нищ и от просяк,
останал
без мозък
без нерви -
въстана
из мрака тревожен
на своя живот
- и писа със своите

 кърви:
     СВОБОДЕН!
 
      Септември.
- Глас народен -
- Глас божи -
О, боже!
подкрепяй свещеното 

дело
на грубите черни 

ръце:
влей смелост
в нашето гърмящо

 сърце:
Не искаш ти никого роб -
и ето - кълнеме се в 

нашия гроб -
ще възкресим ний 

човека
свободен в света.

По небесните мостове
високи без край
с въжета и лостове
ще снемем блажения рай
долу
върху печалния
в кърви обляния
земен шар.
Всичко писано от 

философи, поети -
ще се сбъдне!
- Без бог! Без господар!
Септември ще бъде май.
Човешкия живот
ще бъде един 

безконечен възход
- Нагоре! Нагоре!

със съпругата си мила керанова 

леда милева

автопортрет

(Откъси от поемата)

Паметникът на гео милев във варна

Септември ще бъде май
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ВЪЗПОМИНАНИЕ

имОти

времетО

Д-р иван сТОЯНОвмагнитни бури - 21, 22.IX. 

в сряда хубавото септемврийско слънчево 
време ще продължи, но ще бъде леко ветрови-
то, а сутрешните температури от 9 градуса 
ще напомнят за есента, която скоро ще на-
стъпи. в четвъртък ще се заоблачи, темпе-
ратурите ще останат без промяна. в петък 
се очаква слънчев ден, както и събота, като 
температурите ще се вдигнат с градус-два. 
в неделя отново ще се заоблачи, температу-
рите ще са от 13 до 23 градуса. в понеделник 
очакваме спадане на дневните стойности до 
10-17 градуса. във вторник съществени про-
мени на времето няма да настъпят.

използвайте относително добрите за здравето метеоро-
логични условия за отдих и разходки сред природата. Умерена-
та двигателна активност на открито се отразява изключи-
телно благоприятно на всички органи и системи в човешкото 
тяло и премахва стреса и лошото настроение така, както то-
ва не може да направи нито едно лекарство. Пълнолунието  и  
очакваните магнитни бури могат да провокират зачестяване 
на оплакванията от главоболие, повишена раздразнителност 
и безсъние при хора с по-лабилна нервна система. От полза в по-
добни случаи ще бъде пиенето на запарки от листа от маточи-
на и мента, от стръкове от жълт кантарион, мащерка и риган, 
от цветове от лайка, роза, липа и лавандула и др.

БиОПрОгнОЗа

Съобщение

Съобщение

листопад на спомените
ХХІІІ нацио-

нален фестивал 
„Листопад на спомените-Ва-
рна 2018” ще се проведе на 19, 
20 и 21 октомври т. г. в зала 
„конгресна” на  Двореца на 
културата и спорта - варна.

Фестивалът  се организира 
от Община Варна, Областен и 
Общински съвет на Съюза на 
пенсионерите- 2004, Варна, 
Фондация „Листопад на спо-
мените - Варна” и  в-к „Пенси-
онери”, София.

Съпътстваща проява на фес-
тивала е изложбата на Задру-
гата на майсторите на народ-
ните занаяти.

Във фестивала ще  се със-
тезават самодейни  колективи 
и индивидуални изпълнители  
в шест категории: изпълните-
ли на градски и популярни 
песни, естрадна музика, гру-
пи за автентичен фолклор , 
обичаи, ансамбли за народ-

ни песни и танци, народни 
хорове и групи за обработен 
фолклор, хорове за школу-
вано пеене, хорове за пра-
вославни и църковни песно-
пения и духовни песни, ху-
дожествено слово и пред-
ставяне на авторски песни 
и стихове.

Петчленно жури ще оценява 
изпълненията, като в послед-
ния ден, на 21 октомври ще се 
обявят резултатите и ще бъдат 
връчени наградите.

На 21 октомври от 14.30 
ч. ще се състои премиерата  
на поредния поетичен сбор-
ник „листопад на спомени-
те”. Ще бъдат връчени на-
гради на най-добрите авто-
ри от жури, съставено   от в-к 
„Пенсионери”.

Участниците не заплащат 
такси за участие. При жела-
ние за нощувка организатори-
те съдействат за настаняване 

в подходяща база в рамките 
на града и курортните компле-
кси на преференциални цени. 
Всички разходи на изпълните-
лите са за тяхна сметка.

регламентът и талон-за-
явката може да се полу-
чат на интернет страница-
та и фейс група „листопад 
на спомените”- Национален 
фестивал. Заявки за участие 
ще се приемат  по пощата и 
на имейл адрес с попълнена 
заявка-образец: 9020 варна, 
кв.”възраждане”, бл. 73, вх. 
г, ет. 2, ап. 35 - стефка Де-
лина, тел. 0878906978, st_
delina@abv.bg, гергана сто-
янова - gergana_dari@abv.
bg; за поетичен сборник 
„листопад на спомените” – 
варна 9010, ул.”евлоги ге-
оргиев”, бл. 23, вх. Б, ап. 
92, Данка стоянова, имейл: 
d a n i s t o i a n o v a @ m a i l . b g , 
тел. 0897898965

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м 
сервизни помещения 
близо до Бизнес парк 
"София".

0899/560816 – 
спешно търси квар-
тира за пенсионери

важНО!
въЗПОМиНаНиЯ, скръБНи весТи, ПОЗДравлеНиЯ, 

чесТиТки иЗПраЩаЙТе На аДрес: 1421 сОФиЯ, кв. 
„лОЗеНеЦ“, Ул. „кривОлак“ №48, вХ. „в“, За в. „ПеН-

сиОНери“, и на e-mail: pensioneribg@abv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
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 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова 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 съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

02/8586961 – продава по-
кривки за легла 150/210, аб-
солютно нови, ледека, с дъ-
лъг косъм, оранжеви – 20 
лв./бр.

0888/245413 – продава 
2 тома „Вътрешни болести”, 

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почист-
ване на външни площи. 

0877/501088 - прода-
вам изключително добре 
запазен „Форд КА“ за ре-
зервни части.

1 бр. „Лекарствен справоч-
ник”, 4 тома „Ръководство 
по кардиология”, на руски, 
„Анатомия на човека”, ма-
трак 90/180 см – 56 лв., елек-
трическа печка за баня – 32 
лв.; нов дамски кожух № 54 – 
180 лв., нова месомелачка – 
65 лв., нова сокоизстисквач-
ка електрическа – 82 лв., нов 
газов котлон с две гнезда – 80 
лв., нова соковарка – 78 лв.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – продава 
грамофон с плочи,  и колани

0879/421090 – продава 
полунов калорифер, 9 на-
гревателя, вместо за 215 лв. 
от магазина – само за 25 лв., 
нова мивка порцеланова – 
10 лв.

На 23 септември 2018 г. 
се навършват

 5 гОДиНи 
без нашата майка и баба

ВАСИЛКА ЕНЕВА 
ДЕНЧОВСКА
(1938-2013)

    Помагаше ни Ти безкрайно, 
до последно! 
    Обичаше ни безгранично, безрезервно! 
    Oтиде в Рая Ти, на Небесата -
    в Дома за Ангели кат Тебе от Земята!

От деца и внуци

НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ -
 ТРЕТА ВЪЗРАСТ КАНИ

студентите с посребрени коси 
НА ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГО-

ДИНА и на специализирано занятие с лектор
проф. д-р Пламен Кинов д.м.н. 

нaчaлник нa клиникaтa пo opтoпeдия и тpaв-
мaтoлoгия пpи УМБАЛ „Цapицa Йoaннa – ИСУЛ”.

2.Х.2018 г. от 17:00 ч., Съюз на архитектите
София, ул. „Кракра“ №11. Вход свободен!

На 22 септември от 17 ч. в Националния политех-
нически институт в София, ул. „Опълченска” 66, 

ще се състои братски концерт с музика на Петър 
Дънов по случай есенното равноденствие с учас-

тие на ансамбъл „Езотерика”. Вход свободен

88-о журналистическо дружество ще проведе 
своето редовно месечно събрание на 27 септем-

ври от 10,30 ч. в салона на Съюза на запасните 
офицери на бул. „Христо Ботев” 48, на което ще 
се приемат нови членове и ще се изберат деле-
гати за Общото събрание на СБЖ на 10 ноември 

т.г. Желателно е присъствието на всички членове 
на дружеството!

От ръководството 

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 24 септември 

се навършват
3 гОДиНи

без нашия съпруг,  
баща и дядо

о. р. полк. ДОйЧО 
СПАСОВ ДЪНЕВ

1929-2015
С много болка, обич и спо-

мени те носим в сърцата си! 
Липсваш ни! Обичаме те!

От семейството

На 30 септември 2018 г. 
се навършват
10 гОДиНи

от внезапната смърт на 
скъпия съпруг, баща и дядо

д-р ПЕТЪР СТОИмЕНОВ 
ПЕТРОВ

Роден в с. Царацово.  Работил като зъболекар 
във Военна болница – Пловдив

Скъпи татко,
Ти остави светла диря в сърцата ни и честен 

път, по който да вървим в живота.
Останаха ни спомените, голямата мъка и 

вечната ни обич. Почивай в мир.
От семейството му

ВЪЗПОМИНАНИЕ

ход, напълно обзаведена 
или под наем – 1500 евро

0877/882177 – про-
дава/заменя за малък 
апартамент в София 
имот 880 кв. м близо до 
водите на язовир „Ис-
кър”. Двустайна дърве-
на къща 18 кв. м, мно-
го строителен материал. 
Облагороден, електри-
фикация, инфраструк-
тура много добра. От-
лична панорама, тиши-
на, чист въздух, на 40

0898/225564 – про-
дава идеален селски 
имот с 2 дка двор, лозе, 
овошки и две сонди за 
поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. 
Първомай

02/8659041 - Издател-
ство търси карикатуристи 
и илюстратори

ПОКАНА

0894/297967 – продава 
вила на 3 ет. в Момин про-
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

25 септември 2018 - 
05:53:41 ч. - пълнолуние. 
За да смъкнете 1-2 кг, тряб-
ва да започнете диетата от 
този час и да продължите 
на сокове и течности до съ-
щия час на следващия ден.
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19 сеПТеМври, 11 лУНеН 
ДеН, НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в кОЗирОг 
Стремете се да не губите 

присъствие на духа и да не се 
ядосвате за дреболии. Звездите 
са с вас и по отношение на фи-
нансите – може да имате голям 
късмет и да спечелите от тотото.

20 сеПТеМври, 12 лУНеН 
ДеН, НарасТваЩа лУНа, 

лУНа във вОДОлеЙ 
Поговорете и споделете 

своите убеждения и идеи с хо-
рата, които ви заобикалят, и 
особено с онези, които имат 
по-голям жизнен опит от вас. 
Разговорите ще са ви много по-
лезни и ще вземете правилни-
те решения.

21 сеПТеМври, 13 лУНеН 
ДеН, НарасТваЩа лУНа, 

лУНа във вОДОлеЙ 
Може да се обърнете към 

семейството и близките си – те 
отдавна жадуват за вашето вни-
мание. Ще се радвате също така 
на добро здраве.

22 сеПТеМври, 14 лУНеН 
ДеН, НарасТваЩа лУНа, 

лУНа  риБи 
Вие доста често рискувате. 

Ако се обърнете назад, ще види-
те и ефекта от тези свои дейст-
вия – това ще ви даде нови сили, 
а и може да зарадвате някого от 
най-близките си хора. 

23 сеПТеМври, 15 лУНеН 
ДеН, НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в риБи 
Заемете се освен с подобря-

ване на обстановката у дома и 
със самообразование – вече са 
ви нужни нови познания, за да 
вървите напред. Здравето ви е 
в добро състояние, но все пак 
посетете лекаря за профилак-
тични прегледи.

24 сеПТеМври, 16 лУНеН 
ДеН, НарасТваЩа лУНа, 

лУНа в риБи 
Ще ви се струва, че тъпче-

те на едно място. Не се тре-
вожете – скоро вашите уси-
лия ще бъдат възнаградени 
с нови завоювани успехи. Не 
пропускайте шансовете, кои-
то ви дава съдбата,  да про-
мените към добро материал-
ното си.

25 сеПТеМври, 17 лУНеН 
ДеН, ПълНОлУНие, лУНа 

в ОвеН 
През периода може да ви из-

ненадат с неочаквано предло-
жение – не се колебайте, а прие-
мете, за да не съжалявате после 
за пропуснатия шанс. Здравето 
на вашите близки е застраше-
но, обърнете им по-сериозно 
внимание.

лУНЕН 
КАлЕНДАР

ЗаПОЗнайте се

ДЖЕСИКА

ОвеН - Ще направите 
преоценка на извърше-
ните от вас разходи. Не 

се впускайте в нови авантюри, 
ако сте трайно обвързани! Око-
ло средата на периода  здраве-
то ви ще е добро.

ТелеЦ - Вашето уме-
ние със сигурност ще 
ви помогне да се спра-

вите с трудна ситуация. Избяг-
вайте поемането на рискове в 
любовта, които ще костват ста-
билността на връзката ви!

БлиЗНаЦи - В края на 
периода затрудненията 
ви ще имат цялостно от-

ражение върху живота ви. По от-
ношение на здравето има как-
во да се направи. Любувайте се 
есенните красоти. 

рак - Освободете съз-
нанието си от ограни-

чения, които спъват развитието 
ви. Премахвайте вътрешните ко-
лебания! 

Проявената от вас лоялност 
към приятел ще ви бъде много-
кратно заплатена с добро.

лъв - Предпазвайте се 
от максимализъм спря-
мо близките си. Ще има-

те желание да внесете повече 
промени в начина си на живот. 
Тези стремежи ще станат реал-
ност, ако бъдете по-последова-
телни.

Дева - Разширете кръга 
на своите приятели и по-
знати, тъй като сред тях 

ще откриете бъдещите си добри 
приятели. Погрижете се за здра-
вето си, което се влияе от проме-
ните на времето.

веЗНи - Следвайте уме-
рено темпо на натовар-
вания, без да допускате 

преумора и стрес. До средата на 
седмицата мнозина от вас ще се 
радват на възможността  да по-
лучат материални придобивки.

скОрПиОН - Ще имате 
достатъчно свобода на 
действие, но в същото вре-

ме сигурност ви в материално от-
ношение е застрашена. Ще по-
стигате желанията си, здравето 
ви е добро.

 сТрелеЦ - Интимна-
та половинка ще ви об-
гръща с внимание, което 

ще ви дарява със самочувствие. 
Не се страхувайте от крах във 
финансово отношение, ако сте 
взели всички необходими мерки.

кОЗирОг - Краят на раз-
глежданата седмица ще 

е с благоприятно развитие. Като 
че ли най-накрая ще можете да 
премахнете голяма част от сво-
ите стари финансови проблеми. 
Здравето ви е добро.

вОДОлеЙ - Ще изпита-
те нужда от повече раз-
влечения с приятели и 

близки, които не сте виждали 
от дълго време. Те са сигурен 
знак, че трябва да се справите 
с първите симптоми на есенна-
та умора.

риБи - Приемайте пове-
че витамини и минерали, 

както е добре да залагате и на по-
вече движение на открито. Пред-
приемете пътуване с цел пълно-
ценна почивка в компанията на 
семейството си. 

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (19.IX.- 25.IX.2018 г.)

Пр е д с т а в и т е л и т е 
на тази зодия чес-
то търсят по-дъл-

госрочни и по-значими вза-
имоотношения. Готови 
са да чакат, ако смятат, 
че са открили точния чо-
век. Везните са защитни-
ци на истината и справед-
ливостта и не се страху-
ват да се противопоста-
вят на тези, които дейст-
ват несправедливо. Никога 
не подценявайте интели-
гентността на Везните. 
Склонни са да бъдат из-
ключително скептични по 
природа и избират да ана-
лизират нещата обектив-
но и да стигнат до собст-
вени заключения, вместо 
да вярват на чужди при-

Çîäèÿ Âåçíè (23 ñåïòåìâðè – 23 îêòîìâðè)

запазят хладнокръвие и да 
продължат напред, дори в 
условия на хаос. 

Жена
Никога не бъдете агресив-

ни или груби, когато искате да 
спечелите любовта на жената 
Везни. Типовете мъже по от-
ношение на любовта, които тя 
предпочита да има в обкръже-
нието си са спокойни и забав-
ни, такива, които й осигуряват 
комфорт, сигурност.  Не обича 
скандалите. Ако умеете да во-
дите интересен разговор, то 
това може да ви помогне да 
спечелите вниманието й. 

Мъж
Ако търсите най-добрия 

приятел в партньора до себе 
си, то ще го намерите в лице-
то на мъжа Везни. Той е чувст-
вителен към нуждите и чув-

ствата на другите и ще на-
прави всичко възможно, за 
да се почувствате наистина 
важни за него. Дори и да не 
е съгласен с вас, когато спо-
деляте ваше мнение, по-чес-
то той би предпочел да за-
пази аргументите за себе си, 
само и само да има мир във 
връзката ви. Тъй като мъжът 
Везни е оптимист по приро-
да, винаги се стреми да види 
повече положителните стра-
ни в дадена личност. 

И не на последно място 
той е изискан дипломат, чий-
то чар и отворен характер 
го правят забележим и до-
бре приет, където и да оти-
де. Той е атрактивен и не му 
е трудно да си намери поло-
винка за приятен следобед 
на кафе или вечеря. 

казки. С тях 
разговорите 
винаги са ди-
п л о м а т и ч -
ни, с лекота 
разрешават 
трудни ситу-
ации и са из-
ключително 
убеждаващи. 
Една от от-
личителни-
те черти на 
тази зодия е 
наблюдател-
ността. Вез-
ните се стре-
мят да не обръщат внима-
ние на дребните недоразу-
мения. Често успяват да 

0879/265162 – вдови-
ца на 66 г., от Варна, отго-
ворна, скромна, уважител-
на, добра домакиня, без по-
роци, търси стойностен и 
морален мъж. СМС и клик-
вания са без отговор

на 23 септември на 
СТАНКА ТАШЕВА ГЕОРГИЕВА

от с. Джинот, Ямболско
Както смело тръгна към 90-те, така 
да е жива и здрава! Спокойни ста-

рини и да има още правнуци!
Марин андреев колев, 

с. гурково, обл. Добрич

ИВАН мАРИНОВ
от гр. Провадия,

дългогодишен учител 
по български език

 и литература,
навърши 90 гОДиНи

 Мили татко и дядо!
чесТиТ 90-гОДиШеН 

ЮБилеЙ!
Достигнал тази 

достолепна възраст, можеш да бъдеш 
горд с това, което си постигнал през го-
дините, посветени на семейството, учи-
лището и в обществената си дейност! 

 Желаем ти здраве, дълъг живот и да 
запазиш борбения си дух! Обичаме те!

 гошо, лили, ванко, Цвета и стефано

0885/285997 – неженен 
съм, живея сам. Търся са-
мотни дами. Павел Дечев, 
с. Варвара, общ. Септември, 
обл. Пазарджик

0511/52296 – вдовец на 
79 г., самостоятелен, в до-
бро състояние, желае же-
на до 70 г., без дом, за съв-
местно живеене в уютно се-
ло до курорта Албена и Кра-
нево. Ако е шофьор, е още 
по-добре

032/249675 – на 88 г. 
търси жена, около 65 г., 

Поздравяваме
 о. з. бригаден генерал

 СТАНОй ГЕОРГИЕВ
 по случай 

90-гОДиШНиЯ МУ
 ЮБилеЙ

 Пожелаваме му 
здраве 

и дълголетие.
От сОсЗр, район 

„Оборище”

„Съюз духовно възраждане - България“ съвместно 
с община Родопи, община Куклен, селата Белащица, 
Марково, Гълъбово, Брани поле и Цар Калоян органи-
зират народен събор „Под чинара“ в Белащица, мест-
ността Чинарите, на 22 септември 2018 г., събота, от 
13 до 18 часа. Мотото на събора е „Да съхраним мест-
ността Градище - Калоянов връх“- проект на съюза.

Ще участват самодейни певчески и танцови със-
тави от читалищата на селата, а от Задругата на май-
сторите ще покажат уникални творения. Певци, му-
зиканти и други изпълнители, желаещи хора от цяла-
та страна са добре дошли да се включат в празника.

Заповядайте, родолюбци!

 НАРОДЕН СЪБОР

здрава, да не пуши, без ан-
гажименти – за гледане на 
мен и сина ми, на 61 г., сре-
щу унаследяване на апар-
тамент и спестявания

0886/916491 – мъж на 
58 г./176 см/66 кг желае се-
риозно запознанство с же-
на от 55 до 63 г., от София 
и Софийска област

На 29.9.2018 г. ние, от 
ПД „Владайски зов”, ще 
организираме и прове-
дем честване на 100-го-
дишнината от Войнишко-
то (Владайско) въстание. 
Начало 11 ч., при памет-
ника пред читалището в 
селото.

Каним всички чита-
тели и почитатели на в. 
„Пенсионери”, включи-
телно редакторския със-
тав, а също така и всички 
кметове и жители на на-
селените места, през ко-
ито са минали въстаници-
те, да се включат в съби-
тието. От името на пенси-
онерското дружество, от 
името на училището, дет-
ската градина и читали-
щето ще се изнесе крат-
ка литературно-музикал-
на програма.

Поканени са видни 
държавници, политици, 
духовници и кметовете 
на района. На всеки, же-
лаещ да спомене жертви-
те от двете страни на ба-
рикадата, ще бъде даде-
на думата. 

иван ПавлОв, 
Медийна комисия 

към сП-2004 – 
софия

ВРЕмЕ Е!
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Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Удушвачка призна вината си

аресТУваХа 
раЗслеДваЩи 
жУрНалисТи

журналистът Димитър 
стоянов и румънският му ко-
лега атила Биро са били за-
държани от полицията в ра-
домир, докато правят раз-
следване. Посолството на ру-
мъния в софия е уведомено 
за случая. 

всичко започва, когато 
журналистите подават сиг-
нал с непотвърдена инфор-
мация до гДБОП за това, че 
фирма в района на Перник и 
радомир се готви да гори се-
кретни документи.

гДБОП започва разслед-
ване по случая. след това по-
лицаите се оттеглят, като ос-
тавят секретен пост, който ги 
вижда през нощта да се при-
ближават и започват да ро-
вят в чувалите. Те сигнализи-
рат колегите си от полицията 
в района и  журналистите са 
арестувани.

иЗДирваТ 
иЗчеЗНалО ДеТе

Мвр обяви за общодър-
жавно издирване 2-годиш-
но момченце от Пещера. сиг-
налът за изчезналото дете – 
Михаил чиков, подали него-
вите близки. То и негово при-
ятелче си играели в края на 
квартал „едиверен“, откъде-
то е изчезнало. Михаил чи-
ков е слабо дете, с къса кес-
тенява коса, било е облечено 
със синя тениска, къси дън-
кови панталони и сини сан-
дали. Хората, които разпола-
гат с допълнителна инфор-
мация за момченцето, могат 
да сигнализират на тел.112 
или в най-близкото поделе-
ние на Мвр.

ПОжар 
краЙ леТиЩе ПлОвДив

голям пожар избухна в 
района на летище Пловдив. 
Пламъците обхванаха около 
5 декара сухи треви и хра-
сти в охраняемата зона на 
аеропорта. Огънят бързо се 
е разпространил и е стигнал 
до пистата на кацащите и из-
литащите самолети. Пет по-
жарни са се отзовали ведна-
га на мястото и са овладели 
пожара. 
лУД ПОТрОШи грОБиЩе

човек, страдащ от пси-
хично заболяване, е пору-
гал паметниците в турското 
гробище в Добрич. Пред-
стои прокуратурата да вне-
се искане за настаняване на 
обвиняемия за изследване в 
психиатрично заведение по 
реда на чл. 70, ал.1 от На-
казателнопроцесуалния ко-
декс, тъй като са налице дан-
ни, че страда от психиатрич-
но заболяване.

Деянието бе извършено 
през нощта на 6 срещу 7 сеп-
тември. Тогава бяха съборе-
ни и увредени над 30 памет-
ника на турските гробища в 
гробищния парк на Добрич.

Øîôüîð, ñãàçèë ÷îâåê, íèêîãà íå å èìàë êíèæêà

В БДЖ се краде на едро
Районната прокуратура в Пловдив 

внесе в съда обвинителен акт спря-
мо 69-годишна жена, която написала 
сама завещанието на починалата си 
половинка, за да се уреди с апар-
тамента му. Според съ-
браните данни пре-
ди 4 години пен-
сионерката Н. 
Б. от близко 
до Пловдив 
село състави-
ла саморъч-
но завещание 
от името на мъ-
жа, като попълни-
ла лист, носещ под-
пис на издателя, със съ-
държание, което не съответства на 
волята на подписалия. По делото е ус-
тановено, че обвиняемата изписала 
собственоръчно текст от името на мъ-
жа, с когото живеела на семейни нача-
ла, със завещателно разпореждане, че 

оставял на внука "апартамент, къща и 
пари в банка - да бъдат само за него".

По-късно мъжът починал, като об-
виняемата спазила процедурите за за-

веряване на завещателните раз-
пореждания. Междувре-

менно наследници-
те оспорили ав-

тентичността 
на докумен-
та, който бил 
п р о г л а с е н 
за нищожен 
от съда, ка-

то причината 
е, че завещание-

то трябвало да бъ-
де изцяло написано ръ-

кописно от самия завещател. Спо-
ред експертно заключение ръкопис-
ният текст бил написан от обвиня-
емата. 

По делото са разпитани свидетели 
и са извършени експертизи.

Пенсионерка фалшифицирала завещание
В и д е о з а -

пис със скри-
та камера 
разкрива тре-
вожни детай-
ли от случ-
ващото се в 
БДЖ. Във въ-
просното ви-
део инспек-
торът по въ-
трешна си-
гурност в предприяти-
ето Евгени Димитров 
споделя информация 
за кражби в особено 
големи размери, за 
слабата охрана във ва-
гонните депа и липсата 
на видеонаблюдение. 
По думите на Дими-
тров ръководството на 
БДЖ не сезира проку-
ратурата и органите, за 

Районният съд в Ка-
занлък осъди на 1 годи-
на и 4 месеца лишаване 
от свобода условно с из-
питателен срок от 3 го-
дини 17-годишната Пе-
тя А., която на 1 март т.г. 
удуши новороденото си 
момченце. 

Зловещото убийство 
бе разкрито на 5 март, 
когато в Районното уп-
равление на МВР в Ка-
занлък е получен сигнал 
от лекари от МБАЛ "Д-р 
Хр. Стамболски" за при-
ето след раждане моми-
че, което не дава обяс-

да избегне обвинение 
в безстопанственост. 
Автор на скандалното 
видео е Петър Бръсна-
ров, който е бивш слу-
жител на БДЖ, осво-
боден преди няколко 
месеца. Той обясни, че 
кражбите от столично-
то вагонно депо в "На-
дежда" са на стойност 
от 300 хиляди лева.

"За съжаление освен 
че ги има, тези кражби 
не са само във вагон-
ното депо в "Надежда", 
те са и във всички оста-
нали депа. Освен тези 
кражбих в "БДЖ-Товар-
ни превози" охраната 
струва 250 хиляди лева 
на месец", разказа още 
Бръснаров. 

Той разкри, че въ-
просните охранители 
са на пенсионна въз-
раст и нямат оръжие.

Християн Кръстев, 
бивш директор на на-
ционалния жп превоз-
вач, добави, че охрани-
телите нямат и връзка с 
полицията. Освен това 
камерите за видеонаб-
людение са с изключи-
телно ниско качество.

нова торба и го занесъл 
в постройка в землище-
то на село Средногоро-
во, където го оставил в 
неработещ хладилник.

Районната прокура-
тура в Казанлък пов-
дигна обвинение на уче-
ничката за умишленото 
убийство на новороде-
ната й рожба. Според 
държавното обвинение 
момичето е разбирало 
свойството и значение-
то на извършеното.

На първото съдебно 
заседание подсъдимата 
е признала изцяло вина-
та си, при което опреде-
леното наказание се на-
малява с една трета.

нение къде е бебето.
Оказало се, че след 

като Петя родила здра-
во момченце, го удуши-

ла с ръце, а 24-годишни-
ят баща на детето - Сте-
фан Мавродиев сложил 
новороденото в найло-

Прокуратурата продължава с арестите и иззема-
нето на големи суми пари по делото срещу хотели-
ерската фамилия Ветко и Маринела Арабаджиеви.

В рамките на разследването по досъдебното 
производство за данъчни престъпления и пране 
на пари, по което бяха обвинени членове на фами-
лия Арабаджиеви и техни служители, в Бургас бя-
ха проведени процесуално-следствени действия.

При полицейска проверка на джип с трима път-

ници у двама от тях са намерени хартиени плико-
ве, съдържащи около половин милион лева. Уста-
новено е, че едно от лицата, у което са намере-
ни над 298 000 лева (изтеглени от банкова инсти-
туция), е пряко свързано с управлението на ед-
но от разследваните дружества - захарния завод 
"Кристал" в Пловдив. У друго лице е намерена и 
иззета сумата от 200 000 лв.

Тримата са задържани за 24 часа по Закона за 
МВР, иззет е и джипът, с който са се придвижва-
ли. Установява се тяхната съпричастност в евен-
туална престъпна дейност и участие в разкрита-
та организирана престъпна група за усвояване на  
ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод 
в Пловдив. При обиските в имоти на Ветко и Ма-
ринела Арабаджиеви вече бяха намерени около 
10 млн. лв. 

Още задържани по 
делото „Арабаджиеви” 67-годишни-

ят мъж от кюс-
тендилското се-
ло Пиперков чи-
флик, който бе-
ше спасен от го-
лям пожар в къ-
щата си, след ка-
то войници, кои-
то минавали от-
там, го извели 
малко преди да 
попадне в пла-
мъците, им бла-
годари. Георги Георгиев се срещна 
лично със своите спасители - ефрейтор 
Десислав Йорданов, ефрейтор Евгени 
Георгиев и редник Кристиян Георгиев 
от състава на Сухопътни войски към 
Бригадно командване - Благоевград. 

"Виках за 
помощ, ко-
гато ста-
на пожа-
рът, момче-
та ме чуха, 
дойдоха и 
ме извади-
ха от къща-
та", разказа 
възрастни-
ят мъж. 

Военни-
те минава-

ли всеки ден по този път, за да отидат 
на работа и когато чули виковете за по-
мощ, не се поколебали и влезли в огъ-
ня. „Винаги бихме помогнали в труд-
ни ситуации и всеки войник би го на-
правил без да се замисли”, заявиха те.

Благодарност за спасение

Шофьорът на лекия 
автомобил, който блъс-
на и убил 39-годиш-
ния балетист от Дър-
жавната опера във Ва-
рна Мартин Чикалов, е 
25-годишен варненец, 
който никога не е имал 
книжка.

Чикалов бе пометен 
на бул. "Осми примор-
ски полк" в морския 
град. Водачът избяга, 
а въпреки усилията на 
лекарите балетистът 
почина. Водачът се е 

предал в при-
съствието на 
адвоката си. 

25-годиш-
ният шофьор 
пък има два 
акта за шо-
фиране без 
книжка - през 
2010 г., кога-
то е бил още 
непълноле-
тен, и през 2017 г. Ко-
лата е била негова соб-
ственост. 

Варненската окръж-

на прокура-
тура ще вне-
се искане в 
съда на шо-
фьора да бъ-
де наложена 
п о с т о я н н а 
мярка за не-
отклонение 
задържане 
под стража. 
Наказание-

то, което е предвиде-
но в закона, е от 3 до 
15 години лишаване от 
свобода. 

мартин Чикалов
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Îòãîâîðè îò áð. 37
 вОДОравНО: „Полет с велосипед“. Лимитед. Пинола. Бял оман. Неролин. Миланова (До-

ра). Аника. Топ. Татами. Исак. Тупи. Орезам. Боти. Онасис. (Аристотел). Бик. Лох (Феликс). Ва-
дома. Коларова (Фани). Онагра. Щафета. Пракрит. РНК. Сауни. Нрави. Отит. „Чериса“. Икар. 
Терор. Мало (Ектор). Обори. Овен. Опекун. Тана. Они. Акерит. Писарев (Дмитрий). Анезе (Ба-
тиста). Алуминати. Еринии. Силикон.

   ОТвесНО: „Голямото нощно къпане“. Лилипут. Лакта. Екер. Бемол. Пилаф. Ирокези. Ти-
мати. „Орест“. Бурен. Астана. Охота. „Тони“. ВЕНОТОН. Ваучер. Таи. Ред. „Варава“. Нерит. На-
меса. Пиро (Емануеле). Апус. Копе (Франсоа). Изидор. Ироними. Сира. Асонанс. Васил. Си-
ноним. Макраме. Ани. Полис. Багра. Анорак. Пеликани. РИВАЛ. Нето. Данак. Коати. Оливин.

От стр. 27 От стр. 31
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По време на корму-

ване:
- Вие видимо напред-

вате, госпожо! Днес за 
първи път изпреварихте 
камион, без да затвори-
те очи!


Две англичанки в Гър-

ция.
- Застани да те сни-

мам пред развалините 
на този храм! - предла-
га едната.

- Добре, но гледай да 
не хванеш и колата ми! 
Инак мъжът ми ще по-
мисли, че аз съм го раз-
рушила!


- когато къщата плам-

на, аз моментално се 
втурнах в съседната стая 
и изнесох тъщата!…

- Разбирам те, прияте-
лю! В такава ситуация чо-
век оглупява!…


- съгласен съм да се 

ожените за дъщеря ми, 
но ще трябва да спрете 
да пиете, да пушите и да 
се срещате със старите 
си приятели…

- Господине! Нима ис-
кате дъщеря ви да се 
омъжи за кръгъл идиот?!


Младоженец се оп-

лаква на приятелите си:
- За мен 

м е д е н и -
ят месец 
ф а к т и ч е -
ски свър-
ши! Жена 
ми преста-
на да ми по-
мага в до-
макинската 
работа!

Т р и г о -

дишно мо-
м и ч е н ц е 
взима лю-
бимата си 
кукла и 
тръгва към 
изхода. Тат-
кото й пре-
пречва пъ-
тя:

- Къде си 
т р ъ г н а л а , 
миличка?

- Ами ма-
ма не спира да ми се ка-
ра! Реших да се върна 
при щъркела!


режисьорът към мла-

да актриса:

- В тази пиеса ще иг-
раете ролята на невин-
но момиче. Имате ли ня-
какъв поне малък опит в 
това отношение?


жена попълва фиш в 

тотопункта.
- Ако спечеля, ще си 

купя нова рокля! - каз-
ва тя.

- А ако не спечелиш? - 
пита съпругът й.

- Ако не спечеля, ще 
ми я купиш ти!


Мъж се хвали пред 

приятеля си:
- Жена ми е страхотно 

икономична! На четири-
десет и деветия си рож-
ден ден сложи на тортата 

само трийсет и две све-
щички!


- жена ми днес има 

рожден ден, а аз не мо-
га да измисля какво да й 
подаря!… 

- Що не се прибереш 
вкъщи трезвен? Това 
ще й е най-добрият по-
дарък!

- Смяташ ли?… Но то 
всъщност не е кръгла го-
дишнина… 


съпруга бие мъжа си:
- Ще пиеш ли още, а?! 

Кажи, ще пиеш ли?! Го-
вори, ще пиеш ли?! Чу-

ваш ли какво те питам? 
Ще пиеш ли?

След поредния удар 
мъжът отговаря:

- Ддддообре де! Сипи 
една малка!

Каква е послед-
ната ви дума?

- Искам свобо-
да на печата!


- Много лошо 

кашляте, госпо-
дине!

- Ами вие, ако 
можете, кашляй-
те по- хубаво!


жена се връ-

ща от курорт. Мъ-
жът я пита язви-
телно:

- Колко зара-
боти?

- 1000.
- Айде бе! - казва мъ-

жът. - Аз за тебе повече 
от 5 лева не бих дал!

- Ама аз повече не съм 
и взимала!


- какво каза снощи ба-

ща ти, като разбра, че си 
му потрошил колата?

- Да пропусна ли псув-
ните?

- Пропусни ги…
- Ами нищо не каза…


Две приятелки си го-

ворят:
- За колко взе новото 

си палто?
- О, само за два пъти…


една баба отишла на 

гробищата и понеже не-
довиждала, попитала 
един човек:

- Момче, къде е пар-
цел 53?

- А, бабо, не се при-
теснявай, лягай където 
намериш свободно мяс-
то!…


срещат се два микро-

ба. Единият казва:
- Защо си такъв блед? 

На нищо не приличаш!
Другият отвръща:
- Стой по-далече, че 

съм пипнал някакъв ан-
тибиотик!…


към лежаща на пла-

жа дама се приближава 
каубой.

Дамата:
- Ау, какъв голям пис-

толет имате!…
- При нас в Тексас 

всичко е голямо! - гордо 

отвръща каубоят.
- Ау, каква голяма шап-

ка имате!…
- У нас в Тексас всичко 

е голямо…
- Всичко ви е голямо? 

Искате ли да прекараме 
нощта заедно?

На сутринта дамата ра-
зочаровано казва:

- Е, какво? Нали уж в 
Тексас всичко е голямо!

- Ъъъ, извинете, госпо-
жо, но не знаех, че и вие 
сте от Тексас…


Диалог в самолета:
- Ало, стюардесата! 

Искам да се оплача! Ви-
наги когато летя с ваша-
та авиокомпания, все ме 
набутвате на най-гадно-
то място! От тази седал-
ка не мога да гледам 
филма, нямам перденце 
на прозореца и не мога 
да заспя!…

- Капитане, стига си 
мрънкал, приготви се за 
кацане!


Девойка облича нови-

те си бански и пита май-
ка си:

- Мамо, харесват ли ти 
банските ми?

- Ех, дъще! Ако навре-
мето и аз имах такива 
бански, ти щеше да си с 
пет години по-голяма…


стоят две лястовици 

на жицата и едната казва:
- Май ще вали…
- Защо реши, че ще ва-

ли?
- Нещо хората 

взеха да се заг-
леждат по нас…


Млад татко 

чака в коридо-
ра на родилно-
то. Отвътре из-
лиза акушерка и 
носи три бебета. 

Таткото се за-
мисля и казва:

- Амиии… Ще 
взема това отля-
во…


Дело за изна-

силване. Ищцата 
влиза в съдеб-
ната зала с мно-
го къса поличка. 
Съдията казва:

- Искате да за-
почнем с оглед 
на местопрес-

тъплението ли?


известно е, че човек 
прекарва една трета от 
живота си в леглото. А 
другите две трети - в опит 
да вкара още някого там.


Пиян спира такси на 

улицата:
- Свободен ли си?
- Да.
- Тогава излез да по-

танцуваме!


жена се прибира вкъ-
щи и ентусиазирано каз-
ва на мъжа си:

- Скъпи, трябва да си 
купим килимче!

- Защо? Нали си летиш 
с метлата!


Дъщерята, която ско-

ро се е омъжила, пита 
майка си:

- Мамо, какво 
правиш с обяда, 
ако татко не го 
хареса?

- Оставям му 
го за вечеря.


Между прия-

телки:
- Фани, харес-

ва ли ти новата 
ми шапка?

- О, прекрас-
на е! Само, стру-
ва ми се, трябва 
да я носиш мал-
ко по-иначе…

- Как?
- В кутията.


- Ще дойде време, ко-
гато в армията ще служат 
само жени!

- Глупак! Къде си виж-
дал армия само от коман-
дири?!


Напорист репортер 

пита актриса:
- И все пак кажете на 

колко години сте?
- Близо съм до четири-

десетте…
- А откъм коя страна?


- как ти се струва но-

вият ми съпруг?
- О, на теб всичко ти 

отива!…

р о б о -

тът-май-
ка, казва 
на робо-
та-дъще-
ря:

- Пър-
во тряб-
ва да се 
о ж е н и -
те! Преди 
сватбата 
в никакъв 
случай не 
бива да 
му показ-
ваш схе-
мата си!

Мъж се 

залива в 
сълзи над 
н я к а к ъ в 
гроб.

- Защо 
ни напусна толкова ра-
но?!

Питат го:
- Роднина ли ви беше?
- Не, беше първият 

мъж на жена ми…


Погребална проце-

сия. Насреща й - пиян. Той 
вижда начело на процеси-
ята свой съученик и въз-
торжено започва да го 
прегръща:

- Братко! Наборе! Отко-
га не сме се виждали!

- Извинявай! - прекъс-
ва го съученикът. - Имаме 
мъка в семейството. Жена 
ми почина.

- Ти си се оженил?! Чес-
тито!!!


При адвоката.
- Можете ли да се зае-

мете с моето дело?
- В какво ви обвиняват?
- Фалшифициране на 

пари.
- Ще се заема.
- Екстра! Ще ви платя 

в брой!


Баща съветва порасна-

лия си син:
- Сине, като излизаш 

тая вечер - умната! Е, в 
краен случай може и ру-
сата…


служител във фирма 

се връща от командиров-
ка и отива при главния 
счетоводител да осребри 
разходите си.

- За какво са тези суми? 
- пита счетоводителят.

- За хотел.
- Кой ви е упълномоща-

вал да купувате хотел?!…


в съда:
- Обвиняеми, факти-

те са съвсем ясни: тези 
10 000 лева са фалшиви 
и сте ги отпечатали вие. 

Психиатърът: - няма ли във вашето семейство случаи за ма-
нии на величие?
- да! мъжът ми понякога заявява, че е глава на семейството.
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На върха на сла-
вата? Самотен?... 
Никога. И абсурд.  

Колко народ пълзи на-
там, че и аз заедно с 
всички. Денем и но-
щем. На слънчево и на 
електрическо осветле-
ние. Защото на пътя към 
върха отдавна са поста-
вени  осветление, теле-
визионни камери  и ми-
крофони и всяка стъпка 
на множеството се до-
кументира.

И ние вървим. Пъ-
тят към върха на слава-
та е вече асфалтиран. Не 
помня кога беше, но лич-
но премиерът на държа-
вата ни преряза лентата. 
И каза: „Хаирлия да е!”

Много се учудихме, 
когато разбрахме, че не 
сме първите, поели на-
татък. По пътя нагоре и 
надолу са минавали ма-
са хора с всякакъв багаж 
- хранителни продукти и 
всичко останало, което е 
нужно за такова трудно 
пътешествие. Разбрах-
ме това по препълнени-
те кошчета за боклук, по 
някоя и друга търкаляща 
се кост, което значи, че 
някои са платили с живо-
та си за пътешествието. 

Но като стана дума за 
боклук – ей, много от-

падъци се търкалят и не 
са само в кошчетата, а и 
по самия асфалт, и в хра-
стите и бурените наоко-
ло - обелки от крастави-
ци или  разни хартийки. 
Ако се вгледа човек вни-
мателно, ще забележи, че 
това са откъси от лите-
ратурни произведения, 
от научни трудове, пар-
чета от картини. А някъ-
де върху омазано листче 
ще се види и някоя нота 
от  горно или долно до...

Към върха на слава-
та някои са взели жени-
те си, децата си, а други 
дори тъщите и балдъзи-
те. Защото каква ще е та-
зи слава, ако никой после 

не разбере, че си стъпил 
на върха й? В суматохата 
може дори да не те пока-
жат по телевизията или 
камерата бегло да мине 
връз лика ти и докато ка-
жеш „дзак” - вече те ня-
ма. А така балдъзата ще 
те снима и ти ще я сни-
маш. После ще показва-
те на съседите фотосите 
и ще ги изпращате на раз-
ни познати по електрон-
ната поща. С прикачени 
файлове.

Скоро в някакъв вест-
ник видях снимка на мла-
до момиче, което на въ-
проса каква иска да ста-
не отговорило, че иска да 
стане известна. Момиче-

то беше много младо 
и сигурно още не знае 
с какво точно иска да 
стане известно. А може 
би знае – с каквото и да 
е. Оттук до поведение-
то, което не би могло 
да се дава за пример, е 
само една крачка. В на-
шата махала има маса 
такива известни моми-
чета. И не че си живе-
ят лошо, но никой ня-
ма да ги посочи на дъ-
щеря си и да рече: Виж-
даш ли ги тези? Бъди 
като тях...

Ето такива мисли 
ме спохождат както 
си седя в подножие-
то на върха на слава-
та. Честно казано, мал-
ко ме мързи да се юрна 
да се катеря и се боя, че 
ако тръгна, може да по-
падна в неподходяща 
компания. 

А самотен? Не, нико-
га не бих се почувствал 
дори да стигна върха, 
дори да остана някъ-
де по пътя, дори  и да 
се намирам, както каз-
ват алпинистите, в ба-
зовия лагер.

Божидар ТОМОв

Афоризми

Към върха на славата

страницата подготви  кармен НикОлОва

l Колко много хора 
загубиха почва под кра-
ката си, като хвърляха 
кал по другите.
l  Безгръбначните 

имат само едно предим-
ство - никой не може да 
говори зад гърба им.
l Всяко ново сладко 

отмъщение може да ти 
донесе нови килограми.

l Жребият е хвър-
лен! Калъч!
l Предимството да 

живееш в оазис е, че не 
рискуваш да ти подле-
ят вода.
l На някои мислите в 

главата им се роят ка-
то кошер, но уви - мед 
няма!

Пламен геОргиев

От клон на клон, от малинак на драка
 разнася клюки гласовита сврака: 
 Зайо лапите си не измил, 
 Вълчо зад стобор се скрил,
 за да сдави тлъстичка овца, 
 че червеят наял плода
 и пипнал бил мечокът вирус,
 орловите яйца били от гларус, 

 а охлювът черупката си пръснал, 
 свинята пък била тъй мръсна,
 миришел  язовецът твърде зле,
  а Лиса щом краде -  била добре...
Свраката компрометираше навред 
 всички с клеветите си безчет.
 Намираше безброй слушатели
 сред доста горски обитатели.
 Свраката като клюкарка се прочу
но орлицата веднъж я чу,
ядовито към нея се завтече
 и с клюна си главата й разсече.  
Поуката се лесно тук разбира:
 Тоз, който думите си не подбира,
той майстора си винаги намира.

  силвия Милева 

КЛЮКАТА

Политик
От род такъв е -
занимава се с политика.
и е полиглот -
лъже на седем езика.

управление
За което се иска -
не им стиска.
За което им стиска -
никой го не иска.

Истанбулска конвенция
родино, мила родино!
след цирк и театър -
пак те пращат на кино.

иван гаваЗОвепигрАми
ЮНак  ДЯДО

На девет врати почука –
да урежда внука…

съвреМеННа
На старите баби
прехвърлиха внучетата,
че младите баби

разхождат кучетата…

гръБ
Страх не знае –
вуйчото лае… 

въПрОс
Рано пиле, рано пее,

ала младежта къде е ?...

кОНсТаТаЦиЯ
Много се навъдиха тия,
дето  за всичко си имат

 тапия.

атанас  желЯЗОв

Чавдар никОлОв

НедолюбвАНи
 мисли И нищо ново

Живеем  все  в  преходно  време,
там  някои  търсят  висоти,
кой   как  от  близкия  да  вземе
и  далавери  да  върти !

А  те  от  същия  народ  са,
за  жалост са  облечени  и с власт !
И  както  днеска  им  хареса,
си  правят  харакири  с  нас!
  
От  Ботев досега май  нищо  ново,
живот  с  повтарящи  се  сцени!
Ехти  в  Балкана  свято  слово
и  лъжем  си  се  все  с  промени!    

иван вУНчев

У нас футболистите  и съдиите са 
повече от зрителите!

Поетите и писателите – повече 
от читателите!

Партиите и политиците – повече 
от народа!

Адвокатите, прокурорите и съдии-
те – повече от осъдените!

Колите – повече от хората!
Птиците и животните – по-малко 

от човеците!
Имането – много повече от няма-

нето!
Само умиращите са повече от жи-

вите!
А надеждата е по-малко от вярата! 

васил каракаШев, Белослав


