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явно партийната социология на гербаджиите 
е доложила, че победата на Фандъкова в столи-
цата е съмнителна, и Борисов „деликатно” за-
почва бягство от отговорност. Макар че не е 
тайна начинът, по който той постави на кмет-
ския стол послушната бивша учителка, и че тя 
е подизпълнител на неговата воля, а нищо в со-
фия не се върши без съгласието му, Бойко без-
срамно заяви: „… оставил съм я сама да се опра-
вя”. Тоест, ако данчето загуби, вината ще е само 
нейна. спечели ли обаче, победителят ще е ГерБ. 

лоша услуга й прави министър-председате-
лят и с участието си в предизборната кампания. 
Хем нарушава правилата, хем с оплюването на 
основната й конкурентка обръща гласоподава-
тели срещу нея. изявления от сорта, че бивша-
та омбудсманка най-често е посещавала кабине-
та му и че той най-много й е помагал, са смехот-
ворни. истината е, че за миналата година г-жа 
Манолова е влизала при него два пъти: първият 
– по лична молба на Борисов във връзка с проте-
стите на майки на деца в неравностойно поло-
жение, и вторият – за да подаде оставката си. 

То бива, то може да се лъже преди избори, ама 
чак пък толкова! дори за всеизвестен с алабали-
змите си човек като нашенския премиер е сра-
мота!

на стр. 29„п”

Да правиш това, което 
обичаш,

и да
обичаш
онова, 
което
правиш

ÀÁÎÍÀМÅÍÒ 2020

на стр. 3

на стр. 4

Правителството прие нова методика 
за определяне на линията на бедност 
за страната. С документа се предлагат 
промени, произтичащи от реформата в 
политиките за правата на хората с ув-
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Нова формула за 
линията на бедност

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

кАтАЛОЖен №552

Гостува 
актьорът 

виктор калев
на стр. 30

на стр. 5

Младото момиче рисува благотворително за 
болници в Асеновград и Пловдив. Талантът на 
14-годишната художничка асеновградчанката 
Ирина Павлова се е проявил още когато тя е 
била много малка, разказва майка й Дани. 

реждания. Те се налагат с оглед 
на необходимостта от създава-
не на по-прецизна и детайлна 
нормативна уредба и осигуря-
ване на финансова устойчи-
вост при предоставяне на со-
циалните помощи за хората с 
увреждания.

То може, то бива, ама чак пък толкова 
да се лъже, е срамота! Особено ако се 
прави по национална обществена теле-
визия в популярно предаване. В първо-
то предизборно дискусионно студио на 
„Панорама” с представители и кандидат-
кметове от десни политически сили бив-
шият седесар и настоящо словесно оръ-
жие на ГЕРБ Тома Биков обвини „прехва-
лената градоначалничка на Троян”, че об-
щината й ще остане без вода?!

Местни избори 2019

девеТи наЦионален ФесТивал

Клевета

на стр. 33

„Сребро в косите, песен в душите 
край морето на Бургас”

Европа 
обнагля

не отлагайте във всички 
пощенски станции на страната. 
Гарантирайте си получаването 

на любимия вестник.
ЦениТе са:

ний идем бодри малчугани 
и с абонамент в ръце

на баба, дядо, тъй засмяни
да го подариме от сърце!

доБри дела
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В редакцията на вестника се 
получи запитване от 5 братовчед-
ки от  София как да приемат на-
следството от починалата си бра-
товчедка, която нямала деца и не 
се е разпоредила по някакъв на-
чин приживе с имуществото си. 
Накратко питат какво трябва да 
извършат, за да приемат  наслед-
ството й, което се състои от два 
апартамента, влогове и т.н. 

В глава четвърта в Закона за 
наследството (ЗН) са уредени въ-
просите по приемане на наслед-
ство.  

След смъртта си човек  оставя 
всичко, което е придобил през 
живота си. Както казва народът, 
„там горе никой нищо не е за-
несъл”. Тук се включват имо-
ти, къщи, апартаменти, ви-
ли, фабрики, земеделска 
земя и всички други нед-
вижимости, от една стра-
на, и от друга – вещи: ко-
ли, трактори, самолети, 
мебели и др. подобни. Съ-
що така в наследството вли-
зат влогове, дялове от фир-
ми. Тук обаче ще отбележа, че 
в наследството влизат и задъл-
женията на починалия към трети 
лица. Това са неизплатени заеми, 
сметки – примерно към топлофи-
кация, електро и т.н. Затова пра-
вото определя наследството като 
„съвкупност от права и задълже-
ния”, тоест  съвкупност между ак-
тиви и пасиви, които починалият 
е имал към деня на смъртта си.

В чл. 48 от Закона за наслед-
ството (ЗН) се казва: „Наследство-
то се придобива с приемането 
му...” . Да „приема“ наследството 
означава да се съглася правата и 
задълженията на моя наследода-
тел да станат мои права и задъл-
жения. По-нататък ЗН указва как 
става приемането на наследство-

то от наследниците на починалия. 
В чл. 49, ал. 1 от ЗН се посочва: 
„Приемането на наследството мо-
же да стане  с писмено заявление 
до районния съдия, в района,  на 
който е открито наследството, ка-
то в този случай приемането се 
вписва в особена за това книга”. 
В този случай наследникът изрич-
но сочи, че приема наследството. 
В алинея 2 на чл. 49  от ЗН обаче 
се посочва, че наследството може 
да бъде прието, „когато наслед-
никът извърши действие, което 
несъмнено предполага негово-
то намерение да приеме наслед-

ството или укрие наследствено 
имущество”. Или както  казват  юр-
истите, той да извърши съответ-
ните конклудетни действия, ко-
ито показват, че той е приел на-
следството. Например - влиза във 
владение на наследствения имот, 
започва да го поддържа, да го чис-
ти, да ремонтира, да го отдава под 
наем и т.н. Как стои въпросът, ко-
гато наследниците са повече от 
един. Например единият прие-
ма наследството, но другият или 
другите наследници се разтака-
ват и не предприемат съответни-
те действия по приемане на на-
следството. В този случай чл. 51 

от ЗН дава следната възможност: 
”По искане на всеки заинтересо-
ван  районният съдия, след като 
призове лицето, което има право 
да наследява, му определя срок, 
за да заяви приема ли наследство-
то, или се отказва от него.” Ал. 2 от 
същия член пояснява: ”Ако в да-
дения му срок наследникът не от-
говори, той губи правото да при-
еме наследството”. 

В практиката има такива слу-
чаи, особено когато наследници-
те са няколко и задълженията на 
наследодателя са по-големи от 
активите му. Някои от наследни-
ците се колебаят дали да прием-
ат наследството, което, както от-
белязах по-горе, е съвкупност от 

активи и пасиви, или да не го 
приемат. Не се допуска „при-

емането и отказът, направе-
ни под условие за срок или 
за част от наследството…” 

Това означава, че не мо-
жеш да приемеш само част-

та от наследството, която 
носи активи, т.е. права, а пък 

да се откажеш от частта за за-
дълженията на наследодателя. И 

другото особено важно е, че този, 
който не е приел наследството с 
неговия дял, „уголемява дялове-
те на останалите наследници”. С 
една дума, не може да се откажеш 
от наследството в полза на опре-
делен друг наследник. 

С твоя дял се уголемяват дяло-
вете съразмерно  на всички оста-
нали наследници.

В дадения случай с открито-
то наследство петте наследнич-
ки на починалата им братовчед-
ка следва да преминат през гор-
ната процедура по приемане на 
наследството. Най-добре е да по-
търсят адвокатска  помощ, за да 
може процедурата да протече по 
законно установения ред. 

Звeрcкият грaбeжелектронна 
система на нОИ

2 Законът Пенсиите

оТГоваря адвокаТ кръсТан владиМиров – соФийска адвокаТска колеГия

как да приемем наследство

След смъртта си човек  оставя 
всичко, което е придобил през 
живота си. Както казва народът, 
„там горе никой нищо не е за-
несъл”. Тук се включват имо-
ти, къщи, апартаменти, ви-
ли, фабрики, земеделска 
земя и всички други нед-
вижимости, от една стра-
на, и от друга – вещи: ко-
ли, трактори, самолети, 

то намерение да приеме наслед- активите му. Някои от наследни-
ците се колебаят дали да прием-
ат наследството, което, както от-
белязах по-горе, е съвкупност от 

активи и пасиви, или да не го 

що така в наследството вли-
зат влогове, дялове от фир-
ми. Тук обаче ще отбележа, че 
в наследството влизат и задъл-
женията на починалия към трети 
лица. Това са неизплатени заеми, 

емането и отказът, направе-
ни под условие за срок или 
за част от наследството…” 

жеш да приемеш само част-
та от наследството, която 

носи активи, т.е. права, а пък 
да се откажеш от частта за за-

дълженията на наследодателя. И 
другото особено важно е, че този, 
който не е приел наследството с 
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къде живеят най-добре

Не е изненада, че открай време военни и по-
лицаи получават двойно по-висока пенсия от 
средната за стаж и възраст. 

Тяхната средна пенсия за 2018 г. се равня-
ва на 638,08 лв. на месец, което е почти двойно 
спрямо останалите пенсионери, при които тя е 
349,81 лева на месец, според данни на НОИ за 
Държавното обществено осигуряване. Данни-
те сочат, че пенсионери, които са били служи-
тели на ДАНС, НСО, МВР и други специализира-
ни ведомства, взимат средно с 288,27 лв. пове-
че от другите възрастни хора. Възнаграждени-
ята им са се повишили с 4,1% миналата година 
спрямо 2017 г. 

Разликата между мъже и жени в тези профе-
сии е минимална, като мъжете получават сред-
но по 638,60 лв. лична пенсия, а жените – по 
621,84 лв. Относно възрастовата продължител-
ност, продължава тенденцията жените да полу-
чават по-дълго пенсия (24,8 години) при 18,6 го-
дини при мъжете, което е с 6,2 години повече в 
полза на дамите.

Най-многобройната група, а именно групата 
на 65-69-годишните пенсионери (24,0%), е със 
среден основен месечен размер 384,36 лв. С 
най-ниски пенсии се оказват лицата на възраст 
над 95 години – с 272,72 лв.

Най-високи пенсии за 2018 година са придо-
били пенсионерите на възраст до 40 години и 
тези между 40-44 години, като те са получавали 
средно съответно 738,08 лв. и 865,34 лв., като в 
тази възрастова група попадат само 117 души.

Хората на възраст между 45 и 49 години са би-
ли със средна пенсия от 703,21 лв., а тези меж-
ду 50 и 54 години – с 695,74 лв. Общият брой на 
хората в тези две възрастови групи е 19 511 ду-
ши, или 1,2% от всички.

В тези възрастови категории са включени и 
пенсионери, които са военнослужещи, полицаи 
и други, ползващи специален режим на ранно 
пенсиониране. Повечето от хората, придобили 
пенсия на по-ранна възраст, са работили в усло-
вия на първа и втора категория на труд.

кой взема 
по-големи 
пенсии

Aкo ce вярвa нa 
o ф и ц и a л н a т a 
cтaтиcтикa, при 

cрeднa зaплaтa oт 
oкoлo 850 лeвa вceки 
рeдoви бългaрcки 
работник внacя зa 
пeнcия към 150-160 
лeвa мeceчнo. Тoвa 
прaви нaд 1800-1900 
лeвa гoдишнo. Тaкa зa 
40 гoдини трудoв cтaж 
cрeдният бългaрин 
cпecтявa в пeнcиoн-
нaтa cи cмeткa към 
80  000 лeвa.

Дoтук дoбрe. Cлeд-
вa нaй-вaжният въпрoc:

Къдe ca пaритe? 
80 000 лeвa бeз лих-

витe cтигaт eдин чoвeк 
дa пoлучaвa cрeднaтa 
пeнcия oт 300 лeвa в 
прoдължeниe нa 22 гo-
дини. Знaчи, aкo eдин 

чoвeк ce пeнcиoнирa нa 
65, трябвa дa живee дo 
87, зa дa cи взeмe вcич-
кo, кoeтo e внecъл зa 
пeнcия.

Нo мъжeтe в Бъл-
гaрия пoлучaвaт пeнcия 

cрeднo пo 6 гoдини. 
Нa 70 умирaт. Зa тия 
5 гoдини живoт cлeд 
рaбoтa cрeднocтaтиc-
тичecкият бългaрcки 
мъж взeмa oкoлo 
18 000 лeвa oт cвoи-
тe пaри. Ocтaнaлитe 
60 000 ca зa пoчeрпкa 
нa упрaвлявaщитe. Зa 
Бoг дa прocти.

Жeнитe ca мaлкo пo-
дoбрe. Живeят дo 76 
гoдини. Знaчи мoгaт 
дa cи пoлучaт oкoлo 
пoлoвинaтa – 40 000 
лeвa – oт внeceнитe 
пaри зa пeнcии. При 
тях пoчeрпкaтa зa уп-
рaвлявaщитe e пo-

cкрoмнa.
И пaк дa кaжa – 

чиcтa пaрa, бeз лих-
витe.

Aкo някoй oт тe-
зи бaчкaтoри дължи 
пaри нa държaвaтa, 
тя му нaчиcлявa +10% 
върху ocнoвния лих-
вeн прoцeнт зa вceки 
дeн прocрoчиe. Кoгaтo 
e прибрaлa 80  000 
лeвa, държaвaтa лих-
ви нe дaвa.

Нe caмo нe дaвa, тя 
крaдe пoвeчeтo oт из-
рaбoтeнoтo. Oт вceки 
мъж – 60 000 лeвa. Oт 
вcякa жeнa – 40 000.

Тoвa e пoлoжe-
ниeтo, дaми и гocпoдa.

Крaдe днeшнaтa 
нaшa дeмoкрaтичнa 
Рeпубликa Бългaрия. 
Крaдeшe и нeдeмoкрa-
тичнaтa Нaрoднa рe-
публикa Бългaрия.

В цял cвят пeнcи-
ятa e oкoлo 70% oт 
зaплaтaтa. В Бъл-
гaрия никoгa нe e би-
лa пoвeчe oт 35, дaжe 
при любимия нa вcич-
ки Тoдoр Живкoв.

Тoвa e звeрcки 
грaбeж.

Нe ви ли e cрaм, бe?
кеворк кЕВОркЯН

Електронна система 
за управление на адми-
нистративното обслуж-
ване вече функционира 
в териториалното поде-
ление на НОИ София-
град. Тя обхваща всички 
приемни и чувствително 
ще подобри организаци-
ята на обслужването във 
всяка една от тях.

Системата включ-
ва билетоподаващо ус-
тройство, указващо 
предлаганите услуги и 
реда за прием. От не-
го клиентът получава 
билет с номер и описа-
ние на избраната услу-
га – отпускане на нова 
пенсия или промяна на 
вече отпусната, времен-
на нетрудоспособност, 
преценка на правото за 
обезщетение за безра-
ботица, майчинство и др. 
Към системата е монти-
рано комбинирано свет-
линно табло с гласови 
функции, което насоч-
ва клиента към гишето, 
на което ще бъде обслу-
жен според своя пред-
варителен избор. Систе-

мата отчита моментната 
натовареност на служи-
телите и насочва кли-
ента към точното гише, 
на което да бъде обслу-
жен. Така ще се намали 
времето за чакане и ще 
се избегнат характерни-
те за всяка опашка кон-
фликтни ситуации.

Нововъведението ще 
има ефект и върху опти-
мизирането на работни-
те процеси чрез равно-
мерното разпределение 
на дейностите по прие-
ма и обработването на 
документи между рабо-
тещите в приемните.

Норвегия, Швейцария и Исландия 
са начело на списъка с държавите, в 
които пенсионерите живеят най-до-
бре. Това показват данните от Гло-
балния пенсионен индекс. В първа-
та десетка влизат също така Швеция, 
Нова Зеландия, Австралия, Германия, 
Дания, Холандия и Люксембург. Кла-
сацията включва 43 държави. В нея 
влизат страни с развита икономика 
(според стандартите на МВФ). 

Нашата южна съседка Турция е на 

39-о място. Непосредствено след нея 
е Русия. А на последните три места се 
нареждат Бразилия, Гърция и Индия. 

САЩ са на 17-а позиция, Велико-
британия е 18-а, Франция – 19-а, Япо-
ния – 22-ра, Китай – 38-а. Експертите 
на финансовата корпорация са със-
тавили рейтинга, отчитайки нивото 
на здравеопазване, размера на пен-
сионните вноски, качеството на жи-
вота в страната и материалното бла-
годенствие на гражданите. 
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21 медицински сес-
три от Централната ре-
анимация на „Токуда“ 
заедно със старшата 
сестра и няколко сани-
тари са подали колек-
тивни оставки. 

Припомняме, че де-
сетки протестиращи ме-
дицински сестри се съ-
браха пред парламента 
с искания за достойно 
заплащане. Те поискаха 
две минимални заплати 
да стане стартовата за-
плата. 

3Социални проблеми

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

Туристическо лято

Над 4,4 млн. чуждес-
транни туристи са по-
сетили България в пе-
риода от юни до август 
и спадът им е в рамки-
те на 1% в сравнение с 
рекордната 2018 годи-
на. Това каза министъ-
рът на туризма Нико-
лина Ангелкова.
IT специалисти

Средната заплата в 
IT сектора у нас е 1400 
евро, или 2800 лева. На 
трудов договор рабо-
тят около 30 000 IT спе-
циалисти.

Частни гори

Държавата заделя 1 
млн. лева за изкупу-
ване на частни гори. 
Желаещите да пред-
ложат за продажба по-
землени имоти в гор-
ските територии могат 
да подадат своите до-
кументи  до 15 януари 
2020 година в съответ-
ното държавно горско 
стопанство, в държав-
ното ловно стопанство 
или в самото държав-
но предприятие.

Отстъпки 
за ранните 
записвания

„Пампорово“ АД въ-
вежда до 15 процен-
та намаления на це-
ните на нощувките в 
5-звездните хотели 
„Перелик“ и „Орловец“ 
при ранните записва-
ния за зимния сезон.

Отстъпката е пред-
видена за резервации 
и плащания, направе-
ни до 31 октомври. 

Поскъпване
Жилищата в Бълга-

рия поскъпнаха с бли-
зо 35% за 12-те години 
след влизането ни в ЕС, 
сочат данните на ев-
ропейската статисти-
ческа служба Евростат.

Бъдещето принад-
лежи на патриотите, 
не на глобалистите.

Доналд Тръмп

б и с е р
въпреки обещанието 
на премиера за повече 
средства.

Фелдшерите също 
изразиха недоволство-
то си пред министер-
ството с искане да имат 
правото да създадат са-
мостоятелна професи-
онална съсловна орга-
низация.

Ананиев представи 
данни, според които в 
България има сериозен 
недостиг на медицин-
ски сестри. 

Електронна билетна система

Протестите на мед-
сестрите продължават 
от месеци. На 1 март 
медицински сестри из-

лязоха на протест пред 
сградата на Министер-
ството на здравеопаз-
ването. Това се случи 

Оставки на медицински сестри

Ръст на цените 

Безработните дължат 
здравни вноски 

До края на сеп-
тември ще заработи 
електронната билет-
на система на БДЖ. 
Очаква се в следва-
щите седмици да бъ-
дат обявени и търго-
ве за нови влакове и 
локомотиви. Имен-
но заради остарялата 
техника, с която ра-
боти, БДЖ продължа-
ва да трупа огромни закъснения и да 
не изпълнява разписанията.

Новата електронна билетна сис-
тема ще позволява на пътниците да 
резервират и купуват билети онлайн, 
без да минават през каса на гара.

БДЖ вече обяви търг за 40 нови 
вагона, тъй като всичките 300, с ко-
ито разполага, са на по 35 години.

Нова формула за 
линията на бедност 

С 4,07% се е повишил 
индексът, който отразя-
ва цените на хранител-
ните стоки на едро, съ-

общава Държавната ко-
мисия по стоковите бор-
си и тържищата.

Цената на оранже-
рийните домати скочи  с 
42,8 на сто, до 2,00 лева 
за килограм, а цената на 
оранжерийните краста-
вици се задържа 1,50 ле-
ва за килограм.

Картофите поскъпват 
с 6,3 на сто и се прода-
ват по 0,68 лева за ки-
лограм.

Морковите поскъп-
ват с 3,1 на сто и се тър-
гуват по 0,67 лева за ки-
лограм. Зелето поевти-
нява с 6,7 процента, до 
0,56 лева за килограм. 

Цената на тиквичките 

пада с 1,6 на сто,  до 0,52 
лева за килограм. Зеле-
ните чушки  се търгуват 
по 1,05 лв./кг. Червени-
те чушки поскъпват с 4,8 
на сто, до 1,31 лева за 
килограм.

Ябълките поевтиня-
ват с 4,1 на сто, до 0,93 
лв./кг, лимоните - с 3,8%, 
до 2,50 лева за кило-

грам. Дините поскъпват 
с 14 процента и се про-
дават по 0,57 лева за ки-
лограм на едро.

Кравето сирене пос-
къпва с 1,1 на сто и се 
търгува по 6,34 лв./кг; 
кашкавалът тип "Вито-
ша"  се купува по 10,65 
лв./кг. Олиото се прода-
ва  по 2,00 лева за ли-
тър. Каймата поевтиня-
ва с 0,8 на сто и  се тър-
гува по 4,97 лева за ки-
лограм.

Пакетче краве масло 
от 125 грама се прода-
ва по 2,14 лева. Пилеш-
кото замразено месо се 
търгува по 3,99 лева за 
килограм на едро в края 

на седмицата.
Захарта се търгува по 

1,28 лв./кг, а брашното 
тип "500" поскъпва с 1,0 
на сто, до 0,98 лева за ки-
лограм. Цената на ори-
за се повишава с 1,6 на 
сто, до 1,94 лева за ки-
лограм. Яйцата се про-
дават средно по 0,19 ле-
ва за брой.

От 1 януари 2018 г. хората, кои-
то сами внасят задължителните си 
здравни вноски (например трай-
но безработни, които не получават 
обезщетение за безработица и не се 
осигуряват от държавата и др.) и не 
са регистрирани като самоосигуря-
ващи се по смисъла на Кодекса за со-
циално осигуряване, дължат месеч-
но по 20,40 лева.

Със Закона за бюджета на Дър-
жавното обществено осигуряване за 
2018 г. от 1 януари 2018 г. е опреде-
лен нов размер на минималния оси-
гурителен доход - 510 лв. 

Според Закона за здравното оси-
гуряване неосигурените на друго ос-
нование се осигуряват върху доход, 
не по-малък от половината от мини-
малния месечен размер на осигури-
телния доход за самоосигуряващите 
се лица. Тоест за тях здравноосигури-
телната вноска се изчислява в размер 
на 8% върху 255 лв.

От НАП напомнят, че срокът за вна-
сяне на тези вноски е до 25-о число 
на месеца, следващ месеца, за който 
се отнасят. От НАП напомнят също, 
че всички, за които възниква задъл-
жение сами да внасят здравноосигу-
рителните си вноски, подават в НАП 
декларация Образец 7. Тя се подава 
в офиса на агенцията по постоянен 

адрес в срок до 25-о число на месе-
ца, следващ месеца, за който е въз-
никнало задължението за внасяне на 
здравноосигурителните вноски.

Здравноосигурителните права на 
гражданите, които се осигуряват за 
своя сметка, се прекъсват, ако не са 
внесени повече от три дължими ме-
сечни вноски за период от 36 месе-
ца. Периодът се брои до началото на 
месеца, предхождащ месеца, в който 
лицето потърси медицинска помощ, 
платена от Националната здравноо-
сигурителна каса.

Гражданите могат да направят 
справка за здравноосигурителния 
си статус, както и да проверят пе-
риодите, за които им липсват здрав-
ноосигурителни вноски, чрез елек-
тронната услуга на НАП. Справка за 
здравния статус клиентите на адми-
нистрацията могат да направят и по 
телефона на 0700 18 700 на цената на 
градски разговор от цялата страна.

Услугата е автоматична и изисква 
само въвеждане на ЕГН чрез клавиа-
турата на телефона. Освен това сис-
темата дава данни и за всички месеци 
и години, за които не са платени за-
дължителните здравноосигурителни 
вноски. Справката за здравен статус 
по телефона работи 7 дни в седми-
цата, 24 часа на ден.

Очаква 
се да бъ-
дат обя-
вени още 
две об-
ществени 
поръчки: 
за 15 нови 
мотрисни 
влака и 6 
локомоти-
ва.

Освен закупуването на нови мо-
трисни влакове и локомотиви БДЖ 
планира и ремонтирането на сега съ-
ществуващите, така че да намали за-
късненията по гарите.

БДЖ има 128 локомотива - 15 по-
малко, отколкото е необходимо. Лип-
сата им води до закъсняващи влако-
ве и промяна на графиците.

От стр. 1
Съгласно новата ме-

тодика линията на бед-
ност се определя от из-
следването „Статистика 
на доходите и условия-

та на живот“ SILC за пре-
дишната година и се ин-
дексира с индекса на це-
ните за малката по със-
тав кошница на годиш-
на база.

С приемането на но-
вия нормативен доку-
мент се създава устой-

чивост на политика-
та за финансова под-
крепа за хората с ув-
реждания, като се из-
ключва възможността 
за понижаване разме-

ра на линията на бед-
ност на страната. Това 
е в съответствие с про-
вежданата политика на 
правителството за уве-
личаване степента на 
защита на уязвимите 
групи от българските 
граждани.

Средната възраст на 
медицинските сестри у 
нас е 52 години, показ-
ва анализ на държавните 
лечебни заведения, об-
щинските болници и за-
веденията, в които дър-
жавата участва с 50% и 
повече. Здравният ми-
нистър поиска методика-
та за заплатите да обхва-
не и частните болници.

Според бившия ми-
нистър на здравеопаз-
ването Мирослав Нен-
ков проблемът със за-
плащането на медицин-
ския персонал е като 
бомба със закъснител.
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Битката в София е за доверието

петьо ДаФиНкиЧЕВ

От стр. 1
Някакъв договор 

не бил подписан и т. 
н. Истината, разбира 
се, е съвсем друга. 
За свикналия да ръ-
си на едро измисли-
ци устат младеж явно 
това е без значение. 
И понеже наскоро по-
сетихме пенсионери-
те от местния клуб и 
защото се убедихме 
в постигнатото за 
два мандата от Дон-
ка Михайлова и екипа 
й, журналистически-
ят ни рефлекс се раз-
бунтува. Причината 
да се плюе по изклю-
чително успешното 
управление на соци-
алистите там е глав-
но в страха, че реали-
зираният от тях стил 
става все по-популя-
рен и хората немину-
емо ще го предпоче-
тат и на други места. 
Моделът на гербад-
жиите категорично е 
останал в миналото. 
Пресечена е възмож-
ността за корупцион-
ни практики и откло-
няване на бюджетни 
средства. Спазвайки 
закона, общината е 
върнала важна част 
от икономиката в ръ-
цете си. Приятелски-

те кръгове, посредни-
ческите фирми на род-
нини и близки са извън 
играта. Троян е от мал-
кото градове в Бълга-
рия, извършващ сам 
всички основни кому-
нални дейности: сме-
тосъбиране, сметоиз-
возване, управле-
ние на депо за твър-
ди битови отпадъци, 
озеленяване, снего-
почистване, улично ос-
ветление, водоснабдя-
ване, отвеждане на от-
падни води и тяхното 
пречистване, текущи 
ремонти и т. н. Общи-
ната е едноличен соб-
ственик на капитала 
на няколко търговски 
дружества. Сред тях са 
ВиК „Стенето”, „Нацио-
нално изложение на ху-
дожествените занятия 
и изкуства – Орешак”, 
„Общински пазари”, 
Многопрофилна бол-
ница за активно лече-
ние и др., осигурявай-
ки работа за над 440 ра-
ботници. Хем има сери-
озни финансови прихо-
ди, хем контролира не-
щата и г-жа Михайлова 
не бяга от отговорност 
като г-жа Фандъкова 
например. На столич-
ната кметица все ня-
кой друг й е виновен, а 

за провала на ремонти-
те в центъра на съд оти-
де неин заместник. Но 
да не се отклоняваме. 
Троян просперира, жи-
телите му са благодар-
ни. За разлика от огро-
мната част от своите ко-
леги градоначалничка-

та преди избори прави 
подробен отчет на по-
стигнатото. В хаотична-
та ни столица не сме чу-
ли за нещо подобно. Ка-
то се започне от по-до-
брите доходи, премине 
се през инфраструкту-
рата и бизнес среда-
та, енергийната ефек-
тивност на обществе-
ните сгради и се стиг-
не до социалните ус-
луги, културните про-
екти, туризма, образо-
ванието, спорта, адми-
нистративното обслуж-
ване, финансовата ус-
тойчивост, упоритата 
и неуморна кметица е 
инициатор и двигател. 
Тя е отличена с много 
награди, за които не е 
възможно заядливият 
Тома Биков да не знае. 
За последните шест го-
дини е удостоявана три 
пъти с „Етикет за ино-

вации и добро упра-
вление”. През 2017 г. 
той й е връчен лично 
от регионалния минис-
тър, съпартиец на спо-
менатия депутат. Ще 
поясним, че критерии-
те за оценка са според 
процедури, разработе-

ни от Съвета на Евро-
па. Община Троян зае-
ма първо място в кате-
горията „Нови техно-
логии и решения в уп-

равлението” на „Про-
грама за добри прак-
тики и местно самоу-
правление в България 
2016-2017 г.”. Получава 
наградата на отдела за 
добро управление към 

Центъра за експертиза 
на реформата в местно-
то самоуправление към 
Съвета на Европа…

Може да се изреждат 
още много, много заво-
евания в този позакъсал 
допреди двата мандата 
на Донка Михайлова ре-

гион. Ще спрем до-
тук. Препоръчваме 
на дребнавия опо-
нент Биков, вместо 

да дрънка врели-неки-
пели, да си направи тру-
да и посети това чудно 
кътче на родината. Не 
сме пристрастни, спо-

деляли сме опита на 
кмета на Бургас Дими-
тър Николов. Не делим 
управленците на леви и 
десни, а на успешни и 
неуспешни. Как да на-
пишем нещо положи-

телно за пловдивския 
хотелиер, като пенсио-
нерите в „Европейска-
та културна столица” 
не желаят да чуят до-
ри името му. Обектив-
ността ни задължава 
да защитим постигна-
тото в Троян, най-мал-
кото защото при срещи-
те с нейни съграждани 
и съселяни от Бели Ос-
ъм, Врабево, Орешак, 
Добродан и др. усети-
хме не само уважение, 
но и доверие към все-
отдайния й труд.

Щяхме да пропус-
нем важен плюс в дей-
ността на г-жа Михай-
лова. Наскоро тя под-
писа споразумение за 
партньорство между 
община Троян и китай-
ския град Нинбо, което 
в общи линии е голямо 
изключение.

Завършваме с още 
едно предложение 
към злосторниците от 
всички цветове и по-
соки: преди да интри-
гантстват, да пият по ед-
на студена троянска ра-
кия, не,  вода от уж спря-
ната такава! Тогава мо-
же би ще разберат, че в 
основата на клеветата е 
лъжа, а на нея краката 
са къси.

Клевета

Предизборната кампания в столи-
цата вече е в разгара си и бляска ка-
то буен горски пожар, който овъгля-
ва вековни гори.

Умишлено използвам този образ, 
защото всички усещаме как за първи 
път от 2005 година насам промяната 
в София изглежда не само възможна, 
тя е неизбежна независимо от изхода 
на реалната изборна битка.

За първи път имаме много интерес-
на сплав от гражданска енергия, поли-
тическо нетърпение, обединяване на 
доскоро необединими стой-
ности, тоест налице са всич-
ки съставки за коктейл "Моло-
тов", който завинаги ще сва-
ли корумпираното управле-
ние на ГЕРБ с пламъка на ав-
тентичното недоволство.

И заради това в този текст 
няма да се занимаваме с фи-
гуранти!

Нашите уважения към 
участниците в битката - все-
ки има право на живот под 
слънцето, но е ясно, че избо-
рите 2019 в София са сблъсък 
между Мая Манолова и Йор-
данка Фандъкова. Останалите 
са просто статисти.

Поне един ден ще могат да 
се хвалят на внуците, че са участвали, 
макар и като странични зрители, в ле-
гендарен двубой.

Не е малко. Някои за два живота 
не могат да се похвалят с такова при-
ключение.

Като ви казвам, че битката отдавна 
е започнала, а кампанията вече ври и 
кипи, имам предвид, че атаката срещу 
Мая Манолова започна много преди 
тя официално да обяви своята кан-
дидатура. Още преди анонса си тя бе 
разпозната от паяжината на ГЕРБ в 
София като огромна заплаха за ста-
туквото тук.

И заради това нека да се опитаме да 
отговорим на въпроса: защо е така!?

С какво Манолова се оказа такъв 
враг на ГЕРБ, че редицата им прид-
ворни сайтове постоянно се опитват 
да изровят нещо мръсно за нея, да я 
потопят в жълти интриги, манипула-
ции, откровени клевети и глупости!?

Обикновено изборите са въпрос на 
програми и възгледи. Поне в учебни-
ците пише така. Едната страна пред-
лага визия, другата програма и двете 
се съревновават коя ги представя по-
убедително и успява да заплени съз-
нанието на хората.

В София днес нямаме това удо-
волствие!

10-годишното безвремие "Фандъ-
кова" унищожи всяка идея за програ-
ма за действие. Преди всички избо-
ри на настоящата кметица до безкрай 
слушахме едни и същи уверения - "Ве-
че влизаме в кварталите", "Въздухът 
ще е чист", "Ще имаме завод за бок-
лука".

Всичко обаче се оказа долнопроб-
на лъжа!

Политическа измама за наивници!
Нещо като управленски вариант на 

телефонно мошеничество!
Само че вместо пари от балкона 

всички ние хвърляхме гласа си!!!

Тоест днес Фандъкова дори да на-
пише най-гениалната програма, дори 
да сътвори план от десет стъпки за 
поправяне на нередностите в света, 
вече няма кой да й повярва!

Тя пропиля най-ценния ресурс - до-
верието на гражданите.

Това е най-дефицитната валута.
Ако доверието беше банкова смет-

ка, то бройте Фандъкова за напълно 
фалирала!

Да, общината държи цял списък 
от служители като крепостни селя-

ни, вързала 
е доста биз-
нес с усми-
рителни ри-
зи, но точно 
на тези из-
бори кор-
поративни-
ят вот няма 
да е доста-
тъчен, защо-
то граждан-
ската енер-
гия вече е 
кипнала.

Тоест бит-
ката на вота 
е въпрос на 
доверие.

Кой има доверието на хората, че 
каквото й да обещае, ще го изпълни!?

Точно тук Фандъкова и сие разпоз-
наха Манолова като върховната опас-
ност за своето корупционно статукво.

Ако искат, до утре могат да вадят ки-
рливи ризи за Мая, ако искат, могат да 
се самоудавят в блато от полуистини 
и интриги, но битката опира до дове-
рие, а Манолова се доказа като човек 
на действието!

Опитайте се да си спомните кои бя-
ха омбудсмани преди нея!?

Убеден съм, че имената ви бягат.
Това е така, защото тя изпълни пос-

та с енергия и съдържание, тя го ос-
мисли като нещо, което винаги е сред 

хората, а не оттеглено зад бюро в ин-
ституционалните висини.

Именно Мая показа, че може да се 
бори докрай за каузи, че днес е във Ва-
рна, утре в Перник, след това във Вра-
ца. Навсякъде, където има проблем.

В много от случаите тя просто сим-
волизираше държавата, но в нейния 
добър вид. Държавата, която идва да 
чуе и да помогне, а не да сумти и да 
се мръщи.

Всеки столичанин, бил той ляв, де-
сен, центрист, вече е изправен пред 
проблема за доверието.

Фандъкова може да обещава всич-
ко, но има ли кой да й вярва!?

Има ли след 10 години някой, който 
да се връзва на легендата за добрата 
кметица, заобиколена от арогантни и 
алчни партийци, които тя сега ще на-
рита и изгони завинаги!?

Изборите в София вече не са за по-
литика, а за доверие и заради това съм 
убеден в победата на Мая.

В крайна сметка след 15 дълги и 
отвратителни години от управление-
то на ГЕРБ в столицата, те не могат да 
подменят провала си с телевизионни 
въздишки и възхищения.

Всички живеем в този град и виж-
даме докъде го докараха!

Постоянно се сблъскваме с ремонт 
на ремонта и други специалитети на 
Фандъкова!

Изправени пред въпроса за довери-
ето - столичани ще го решат по ради-
кален начин. Точно защото въпросът 
опира до това кой ще свърши нещо.

Всъщност на изборите въпросът за 
партиите остава второстепенен. Те, 
разбира се, са важни, но самият факт, 
че Манолова успя да привлече десни 
формации, БСП, много досега негла-
суващи граждани, подсказва, че тази 
коалиция има само една спойка - до-
верието към Мая!

Заради това кампанията е в раз-
гара си.

И ГЕРБ я губят!
Което си е една освежаваща но-

вина!
румен пЕТкОВ, д-р на 

философските науки
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Уважаеми господине,
В брой 32 от 7.8.2019 г. на в. 

„Пенсионери” в рубриката „Бисер” 
на 3-та страница е поместено из-
казването на депутатката Менда 
Стоянова към целия български на-
род. Цитирам: „Не вярвайте на БСП, 
че в България има бедни, аз таки-
ва не познавам” – Менда Стоянова. 

Прочели това във вестника, гру-
па пенсионери от град Горна Оря-
ховица, възмутени от нейното из-
казване, не можем да повярваме, че 
сме изпратили в Народното събра-
ние хора, които не знаем дали са 
глухи, или омразата им към БСП ги 
кара да правят такива изказвания.

Хора като нея, мислещи така, 
според нас не им е мястото там. 
Може ли да се говори, че сме бога-
ти, получаващи пенсия 210, 230, 245, 
или 280 лева? Вероятно тези пари 
са нейните джобни за деня, а ние 
ги получаваме за 35 или 40 години 
трудов стаж. 

Бихме я помолили да ги разпреде-
ли най-икономично, че да стигнат 
до другата пенсия, но да от-
дели 100-120 лв. за ле-
карства. Ако може 
да ги разпреде-
ли и да ос-
тане част 
от тях за 
с п е с т я -
в а н и я , 
ние ще й 
ги изпра-
тим. 

Що за 
ц и н и з ъ м , 
що за поди-
гравка към бе-
дния български на-
род! Тя не чете ли вест-
ници? Не гледа ли телевизия? 
Не вижда ли изнесените данни от 
Евростат, където сме посочени ка-
то най-бедната държава? 

Истината е, че хората в Бълга-
рия - 80% от тях, едва живеят и са 
на ръба на оцеляването. Вече 30 го-
дини ножицата между бедни и бога-
ти се разтваря все повече и повече 
и докога – не знаем. 
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да ги разпреде-
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5Страница на читателя

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

до  Главния  редакТордо  Главния  редакТор Младите напускат България и 
мислят да не се връщат, но това 
като че ли не трогва никого от уп-
равляващите. Селата опустяват и 

много от тях изчез-
ват от кар-

тата на 
Б ъ л -

г а -

р и я . 
И как да 

се живее там 
без елементарни ус-

ловия? Няма магазин за хляб, няма 
медицинско обслужване. Неотдавна 
прочетох за лекарка, която обслуж-
ва 27 населени места. Може ли да 
е качествено обслужването?! Но аз 
бих казала за нея, че е героиня и за-
служава най-високото отличие, ко-
ето се дава в Република България. 
Но вероятно Министерството на 

здравеопазването дори не я позна-
ва. Тя е посещавала своите болни с 
кола, с кон, пеша, дори е израждала 
родилка на гола поляна. Не знам как-
ва й е заплатата, но условията, в 
които работи, не се срещат в ни-
коя цивилизована държава. Бих по-
питала г-жа Менда Стоянова как-
ва заплата има тази лекарка, ти-
чайки ежедневно по разбитите ро-
допски пътища и непроходимите 
чукари, за да стигне и даде помощ 
на страдащ?

Идват местни избори. Мили при-
ятели, четящи вестник „Пенсионе-
ри”, говорете с хората покрай вас 
да отидат да гласуват и да дадат 
гласа си за тези, които ще могат 
да решат местните ви проблеми. 
Не гледайте партиите, техните 
цветове, а самите хора, които за-
служават да бъдат изпратени в об-
щините и на които ще разчитате. 
Да работят със сърце, с желание 
за подобряване живота в селата и 
градовете. Време е да не робуваме 
на партиите, а на знаещите и мо-
жещите. Да милеем за България, за 
да я има и в бъдеще! 

с уважение! 
Веска гаВраилОВа, 

горна Оряховица

Глупаци ли сме? 14-ãîäèøíà äàðяâà êàðтèíè íà бîлíèöè 

От стр. 1
Идеята да започне 

да рисува картини и 
да ги дарява на бол-
ници се родила съв-
сем спонтанно, кога-
то близък човек бил 
приет в здравно заве-
дение. Посещавайки го 
ежедневно и премина-
вайки по коридорите 
на болницата, Ирина 
и Дани забелязали, че 
всичко изглежда мно-
го мрачно. 

Имало поставени 
картини, но разполо-
жени на огромно раз-
стояние една от друга. 
На всички били изо-
бразени сериозни те-
ми и някак сивеели. То-
гава детето и майката 
си обещали, че тряб-
ва да измислят нещо, 
което да освежи бол-
ничните сгради и та-
ка им хрумнало мо-
миченцето да започ-
не да рисува анимаци-
онни герои и творби-
те да бъдат дарявани 
на болници. А карти-
ните й са цветни, ин-
тересни, нестандарт-
ни, весели, създаващи 
настроение. Рисувани 
са с водни бои. Каузата 
си Ирина и Дани кръс-

тили "Подари усмивка 
с анимационен герой". 
Наскоро 14-годишната 
талантлива асеновгра-
дчанка дари първи-
те рисунки, специ-
ално подготвени за 
МБАЛ-Асеновград. 
Те са девет на брой, 
а преди това е по-
дарила и една за 
пловдивска болни-
ца. Ирина Павлова 
е бъдеща възпита-
ничка на НХГ "Цан-
ко Лавренов". Тази 
година ще бъде уче-
ничка в първи курс 
на школото. 

Идеята й е да при-
кани своите съуче-
ници от гимназия-
та да се включат в 
благородната кауза 
и да рисуват, за да 
подаряват усмивки 
в болници из цяла 
пловдивска област. 
"Трябва да ползва 
дарбата си, за да 
радва хората и ня-
ма да спрем, дока-
то не напълним с 
картини всички болни-
ци в региона", катего-
рична е майка й. Про-
изведенията на млада-
та художничка олице-
творяват детски фил-

ми, като "Пинко розо-
вата пантера" и "Три-
мата глупаци". "Това 
е нещо, което рядко 

се среща у децата. А 
такива инициативи ги 
учат да бъдат по-до-
бри, състрадателни и 

милостиви към други-
те. Надявам се, че те-
зи картини ще развед-
рят и тонизират наши-
те малки пациенти и те 
ще се възстановяват 
по-бързо. Защото ри-
сунките на младата та-
лантлива дама предиз-
викват усмивка, а всич-
ки знаем, че усмивката 
и доброто настроение 
лекуват. Жестът на то-
ва дете е много мил", 
казва шефът на МБАЛ-
Асеновград - доктор 
Иван Червенков, кой-
то посрещна авторите 
на благотворителната 
инициатива. 

В заключение мла-
дата художничка Ири-

на поже-
ла на де-
цата, кои-
то са ле-
жащо бо-
лни, "да 
оздравя-
ват по-
бързо и 
и з о б щ о 
на всич-
ки паци-
енти да 
се разбо-
ляват по-
р я д к о " . 
П ъ р в и -
те даре-
ни произ-
в е д е н и я 
ще бъ-
дат раз-
п о л о ж е -
ни в "Дет-
ско отде-
л е н и е " 
на асе-
новград-
ската бол-

ница, а жестът няма да 
е еднократен. 

Теодора 
ДимиТрОВа

Алчност! Внимавай, Човече! – това е най-го-
лямата опасност, надвиснала над човешкия род. 
Борбата за пари, за власт, територии и за светов-
но господство. Вечната човешка борба. И докъде 
ни доведе това – до вражда. Две световни вой-
ни. Стремително отиваме към трета, която ще бъ-
де последна. И теб вече няма да те има, Човече!

Природата те е надарила с гениален ум, Чове-
че. Използвай го правилно. Нашата Майка Земя 
ни е дала всичко. Има за всички. Стига с тези бор-
би, страсти и жестокости. Аз вярвам, все пак, че 
ти, Човече, ще намериш правилния път. Ще съз-
дадеш система, където хората да бъдат наисти-
на братя, другари, приятели. Как ще се нарича 
тя, не знам и не искам да знам. Но ти трябва да 
я създадеш. Иначе с тази алчност ще изчезнем.

Всяко живо същество, в това число и чове-
кът, се ражда на Земята, за да живее, твори и 
да остави нещо за поколенията. Вярно е, че не 
можем да бъдем еднакви и слава Богу. Ако бя-

хме еднакви, щяхме да сме стадо овце. И въпре-
ки това за всички има място на тази Земя. Ед-
ни ще пасат овце, други ще орат и сеят. Някои 
ще карат колички, други ще летят със самоле-
ти. Учените ще пробиват път към нови свето-
ве. Кой с каквото природата го е надарила. Но 
нека това бъде в полза на човечеството. Нека 
да направим така, че всички хора по Земята да 
живеят по човешки.

Днешните милионери – всички знаем по какъв 
начин са станали такива, казват: „Богат съм, за-
щото съм умен!” Другите значи сме глупаци. Та-
кива сме, разбира се, защото работим за тях. Но 
няма какво друго да направим. Глупаци сме, че 
бяхме учители, доктори, професори при социа-
лизма, а сега сме със 120 лв. пенсия и ровим в 
кофите за боклук.

Народи по цялото земно кълбо, вие сте дви-
жещата сила. На борба срещу алчността и капи-
тала! Иначе ще се самоунищожим!

цено БлагОЕВ, пловдив
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възможно да побежда-
ваш винаги. Важното е 
да не те е страх. Прави 
избор. Рискувай! Когато 
провалът дойде, при-
еми го и продължи на-
пред. Защото вече вяр-
ваш в себе си. Защото 
знаеш кой е правилни-
ят избор. Именно то-
гава успехът ще дойде 
при теб.

Четвърто правило. 
Никога не слушай други-
те! Не им обръщай вни-
мание, когато ти казват, 
че няма да успееш, това 
не е било правено пре-
ди! Напротив, нека това 

те мотивира. Аз обожа-
вам, когато ме провоки-
рат с думите „Никой до-
сега не го е правил.“ Аз 
се амбицирам и го пра- Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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Вие помагате 
на самотните 

Приказка за животните

гава ще станеш готов и 
да успееш.

пето правило. Тре-
нирай упорито! Давай 
всичко от себе си! До 
сетен дъх. Само тогава 
ще знаеш, че си напра-
вил всичко възможно 
за победата. Мохамед 
Али, един от моите лю-
бими герои, отговорил 
на въпроса. „Колко ко-
ремни правиш?“ така: 

вя. И се 
оказва, че 
съм пър-
вият чо-
век, който 
не се е от-
казал и го е 
направил! 
Затова не 
о б р ъ щ а й 
внимание 
на хората, 
които те 
убеждават, 
че планът 
ти е невъз-
можен!

Много е 
важно да 
о б и ч а т е 
това, кое-
то прави-
те! И пра-
вете това, 
което оби-
чате! Оби-
чаш да пе-
еш? Мо-
же и да не 
стигнеш до концерт, но 
това не ти пречи да си 
пееш сам. Обичаш да 
пишеш, но никой не ис-
ка да те публикува? Ня-
ма значение. Пиши за-
ради себе си. Прави то-
ва, което искаш да пра-
виш. Ако усещаш, че си 
създаден, за да напра-
виш нещо голямо, но 
не знаеш как, научи се! 
Бъди готов на жертви, 
бъди готов да експери-
ментираш, бъди готов 
да се провалиш! И то-

Световноизвестни-
ят актьор и губерна-
тор на Калифорния Ар-
нолд Шварценегер през 
2009 г. изнася изключи-
телно мотивираща 
реч пред студентите 
от Калифорнийския 
университет. Вижте 
неговите 6 правила за 
успешен живот, които 
той тогава споделя.

първо правило. 
Вярвай в себе си! Днеш-
ните млади се съветват 
с родителите и учите-
лите си. Но пропускат 
най-важното: че трябва 
да вярват силно, сил-

но в себе си. Трябва да 
се питаш „Кой искам да 
бъда аз?“, а не „Какво”. 
Не става дума за това, 
което твоите родители 

или учители искат да 
бъдеш. Важно е какво 
искаш ти. Открий какво 
те прави щастлив, без 
значение колко отка-
чено звучи на хората.

Първото правило е 
да вярваш в себе си и 
да не се интересуваш 
какво мислят другите!

Второ правило. Не 
спазвай правилата! 
Днес има твърде мно-
го правила. Не се стра-
хувай да ги нарушаваш. 
Мисли „извън кутията“. 
Единственият начин за 
това е да нарушиш ня-
кои от правилата.

Трето правило. Не 
се плаши от прова-
ла! Аз никога не съм 
се страхувал дали ня-
ма да се проваля. Не е 

Уважаема редакция, няма да ви занимавам с 
моите проблеми, просто съм ви много благо-
дарен. Защото вие по един хуманен, човешки 
начин публикувате обявите на самотните хора. 

С изключително уважение се отнасям към ре-
дакцията на любимия вестник, защото помага-

те самотните и без щастие да се съберат. Това 
дело е хуманно. 

Уважаема редакция, гостувал съм ви и друг 
път, но все още другарче не съм си намерил 
по две причини. Първата е алчността, втората 
– че почти всички дами ме канят аз да ходя на 
срещи, милионер да съм – обезателно ще ос-
тана без пари. 

От сърце ви желая крепко здраве, много щас-
тие, любов, дълголетие и нека всички ваши меч-
ти се сбъднат!

Тошо ДиЕВ,  
с. Черноземен, пловдивско

се радвахме. Мама 
и класната ми раз-
решиха да я нося в 
училище. Тя стое-
ше в малка кутий-
ка на чина ми, дока-
то учех и пишех. Де-
цата ми завиждаха 
искрено. В между-
часията внимавах 
да не ме бутнат иг-
раещите ученици и 
да я изпусна. При-
бирах се и отново 
я поставях в аква-
риума. Мама казва-
ше, че никой не мо-
же да живее сам, и 
така не след дълго тя по-
срещна новите си прия-
тели Голди и Лъки. Днес 
вече ги няма. Погреба-
хме ги в голямата ни ка-
шпа на балкона. Надпи-
сах надгробните им ка-
мъчета и от пръчки на-
правихме кръстчета.

След тях у дома вле-
зе първият ни четириног 
приятел – котето Писку. 
Бял като ангел, игрив и 
потаен. Докато беше бе-
бе, щом мама се прибе-
реше от работа, той вли-
заше в джоба на халата й 
и там спеше с часове. Ко-
гато започвах да се раз-
болявам и не се чувст-
вах добре, той лягаше на 
коремчето ми. Усещаше 

Търся половинкаТа си!подадена ръка

Правилата за успех на Арнолд Шварценегер

Търсихме го, плака-
хме. Тогава за първи 
път осъзнах болезне-
ната загуба на животно-
то. За разлика от риб-
ките можех да го къпя, 
гушкам, да играя с него 
и да го обичам истин-
ски. С мама дълго време 
плачехме и мълчахме. 
А аз знам, че то е ня-
къде там и скоро ще се 
съберем. За всяка бол-
ка има лек, казва мама. 
Не след дълго през пра-
га ни влезе нашият нов 
четириног приятел – ку-
ченцето Дрейк. Никога 
не съм била по-щастли-
ва и изпълнена с чув-
ство на отговорност, 
преданост и любов. Аз 
съм най-щастливото де-
те, а моята майка е най-
любящата, разбираща-
та и добрата. Благода-
ря ти, мамо, че ви имам 
– теб, Дрейк и всички 
преди него!

А казват, че животни-
те нямат душа, но сър-
цето направлява ръка-
та ми, когато мисля за 
тях, и драсвам клеч-
ка кибрит на свещника 
под иконата, чието пла-
мъче тихо ми шепти: „Те 
са тук, те са тук…”

Никол Ясен 
лЮБЕНОВа, на 16 г., 

софия

съвеТи

С моята майка пре-
живявахме тежък раз-
вод. Останахме сами. Тя 
е много силна, красива 
и крепка, а аз винаги до-
лавях обидата, тъгата и 
трудностите, които уме-
ло прикриваше зад си-
яйната си усмивка. Дъл-
гите месеци на труднос-
ти и несправедливост 
под „погледа” на сля-
пата Темида тя посре-
щаше като предизвика-
телство, продължаваше 
отново и винаги ми каз-
ваше: „Пътят към исти-
ната и справедливостта 
е дълъг и нелесен.”

Откъде намираше 
сили? Тъжните и мъчи-
телни дни превръщаше 
в занимателни, рисува-
хме, моделирахме, бя-
хме с най-добрите си 
приятели. И аз като де-
те сякаш осъзнавах, че 
нещо в този момент ни 
липсва – едно живо съ-
щество, за което да се 
грижим и което да оби-
чаме. Така нашият дом 
първи посрещна риб-
ката, която кръстих на 
мама – Деската. Избрах-
ме й аквариум, украси-
хме го с камъчета по дъ-
ното и имитиращи ней-
ния свят различни ук-
раси. Хранехме я и й 

кога сме болни, тъжни и 
радостни. Казват, че кот-
ките отнемат негативна-
та енергия от хората, а 
кучетата – от дома. Как-
ва природа? Чествахме 
рождените му дни, а по 
Коледа и той като нас 
имаше чорапче с пода-
ръци и лакомства.

От ранна пролет до 
есента Писко спеше на 
балкона, а сутрин рано 
с влажната си муцунка и 
меката си лапичка ни по-
бутваше за добро утро. 
Един ден се събудихме и 
нещо беше необичайно. 
Котето не бе между нас, 
не усетихме топлия му 
дъх и пухкавата лапич-
ка. Нямаше го.

„Не знам. Стар-
тирам броене-
то, едва кога-
то започна да 
усещам бол-
ката.“ Това те 
прави шампи-
он, това е начи-
нът да успееш! 
Винаги е било 
това. Без бол-
ка няма побе-
да. Бъди готов 
да направиш 
всичко необ-
ходимо, да от-
страниш вся-
ка пречка, ко-
ято се изпре-
чи на пътя ти. 
Бъди отдаден 
и не се преда-
вай! Помни: ни-
кой няма да на-
прави нещата 
вместо теб!

Шесто пра-
вило. Бъди 

благодарен за успе-
хите си! Винаги! На-
мирай начин да се от-
благодариш на хора-
та, които са били до 
теб в борбата. Бъди 
благодарен и на стра-
ната си! Направи не-
що за нея! Така пра-
виш много за себе си. 
И помни: не можеш да 
изкачиш стълбата на 
успеха с ръце в джо-
бовете!
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Архитектурни 
шедьоври

Множество сгради по све-
та могат да се причислят 
към архитектурните шедьо-
ври. но не са много тези, ко-
ито са и едновременно све-
товноизвестни туристиче-
ски атракции, поклонниче-
ски места, символи на градо-
вете, в които се намират, и 
дори на държавите си.

през вековете те не само 
са задавали стила в архитек-
турата, но със своята значи-
мост са играли важна роля в 
политическия и обществен 
живот на цели империи.

някои от тях са едновре-
менно свещени и предоставят 
едни от най-красивите архи-
тектурни гледки в света.

Катедралата в град Линкълн е 
централният архиепископски храм 
на Англиканската църква. Тя е един 
от най-важните представители на 
ранната английска готика. Най-ста-
рите части на църковния храм сви-
детелстват за норманския архитек-
турен стил. Катедралата е четвърта 
по големина във Великобритания и 
притежава кула, която със своите 83 
метра е втората най-висока църков-
но кула във Великобритания след та-
зи на катедралата в Солсбъри.

В катедралата са заснети част от 
снимките на филма „Шифърът на Ле-
онардо” по едноименния бестселър 
на Дан Браун.

Света София, Истанбул, Турция

Катедралата в Линкълн, Великобритания

Катедралата в Милано, Италия

Айфеловата кула, Париж, Франция

Санта Мария дел Фиоре, Флоренция, Италия

Музеят Орсе, Париж, Франция

Галерията на шепота в катедралата 
„Свети Павел“ в Лондон, Великобритания

„Света София“, или 
Църква на светата Пре-
мъдрост Божия, е мо-
нументална общест-
вена сграда в Истанб-
ул, Турция, превърна-
та днес в музей. Тя е 
служила дълго време 
за християнска кате-
драла, а по-късно за 
една от главните джа-
мии на Константино-
пол. „Св. София“ е пър-
вият типичен пример 
за византийска архи-
тектура и се счита от 
много хора за архите-
ктурно чудо.

След нейното по-

строяване „Св. София“ 
оказва сериозно въз-
действие върху разви-
тието на архитектура-
та. Това важи особено 
за ордастните храмо-
ве до днес. Много от 
джамиите в Истанбул 
и цялата Османска им-

перия, построени от 
древния архитект Си-
нан и неговите учени-
ци, следват основния 
план на "Св. София "- 
Шехзеде джамия, Сю-
лейман джамия, Султан 
Ахмед джамия (Синята 
джамия) и др.

в Милано. Катедралата 
е изградена от бял мра-
мор и съдържа елемен-
ти от различните стило-
ве, които са били на мо-
да в течение на някол-
кото столетия, през ко-
ито е била строена – от 
готиката през барока и 
от неокласиката до не-
оготиката. Има 3400 ста-
туи. На върха на най-ви-
соката стрела през 1774 
г. е поставена позлатена 
статуя на Мадоната.

От покрива на кате-
дралата, до който тури-
стите могат да стигнат 
по стълбите или с асан-
сьор, се открива гледка 
към целия град.

Миланската кате-
драла, или Дуомо, е из-
дигната на централния 
площад „Пиаца дел Ду-
омо“ в италианския 
град Милано. Посвете-
на е на Рождество Бо-
городично и е седали-
ще на архиепископа на 
Милано. Строителство-

то й отнема почти шест 
века, като е втората по 
големина катедрала в 
Италия след базилика-
та „Свети Петър“ в Рим, 
както и третата в света, 
с максимална височи-
на от 108,50 м. Допре-
ди няколко години е би-
ла най-високата сграда 

в Европа за времето си 
с място за 30 000 вяр-
ващи. Дори в днешни 
дни тя се намира на пе-
то място по големина. 
Катедралата е строена 

около шест века под 
ръководството на най-
малко шест архитекти 
и се счита за един от 
големите архитектур-
ни шедьоври на света. 

Катедралата „Сан-
та Мария дел Фиоре“ 
е най-голямата църк-
ва във Флоренция, Ита-
лия. В превод името й 
означава „Света Дева 
Мария с цветето“. Ка-
тедралата се отличава 
със своя купол, проек-
тиран от Филипо Бруне-
лески. Екстериорът, гле-
дащ към многоцветните 
мраморни панели в зе-
лено и розово, е очер-
тан в бяло.

Санта Мария дел Фи-
оре е била най-голямата 

Катедралата "Свети Павел" е раз-
положена на хълма Лъджейт в цен-
търа на Лондонското Сити, на 300 
м е т р а 
от река 
Темза. Тя 
е главна-
та църк-
ва на 
Лондон-
ското ди-
оцез на 
Църква-
та на Ан-
глия, се-
д а л и щ е 
на епис-
копа на 
Лондон.

Катедралата е символичното сър-
це на Лондон и е трета по големина 

в света. Датира от 17-и век и е де-
ло на архитект сър Кристофър Рен, 
който е погребан в криптата. Купо-

лът й е ви-
сок 110 м и 
широк 34 
м и е втори 
по големи-
на в света. 
Около не-
го се на-
мира "Га-
л е р и я т а 
на шепота" 
- внима-
вайте как-
во говори-
те, чува се 
и най-сла-

бият шум, издаден от другия край 
на дългата галерия.

Айфеловата кула е може би една от най-известни-
те конструкции и атракции в света, превърнала се в 
символ на Париж. Тя е метална решетъчна кула с ви-
сочина 324 м (заедно с антените, приблизително като 
81-етажна сграда), издигната в северозападната част 
на парка "Марсово поле" в Париж, край река Сена.

Построена е от Густав Айфел и неговия екип като 
входна арка на световното изложение в Париж  през 
1889 г. Първоначално е наречена просто "300-ме-
тровата кула", но по-късно приема името на Айфел.

Кулата има три нива, достъпни за посетители. Из-
качването до първите две нива става по стълбище 
или с асансьор. 

Стълбището до първото ниво, както и това от пър-
вото до второто ниво, има над 300 стъпала. До най-
високото ниво може да се стигне само с асансьор. 
На долните две нива са разположени и ресторанти, 
вечно пълни с туристи, които се радват на гледка-
та към Париж.

Музеят Орсе в Париж (Франция), бивша железопътна гара, е разполо-
жен на левия бряг на река Сена. Открит е като музей на 1 декември 1986 г. 
В него са изложени творби на френското изкуство от периода 1848 до 
1914 г., включително картини, скулптури, декоративни изделия и фото-
графии. Неговата колекция на произведения на импресионисти е сред 
най-богатите в света. На мястото на музея преди него се намира Дворе-
цът на Орсе, наречен на град Орсе, разположен на 20 километра югоза-
падно от центъра на Париж. Сградата на музея е построена като железо-
пътна гара (наречена Гара на Орсе, Gare d‘Orsay) за Орлеанската желе-

зопътна компания в навечерието на Световното изложение през 1900 г.
Сградата е проектирана като метална конструкция с каменна фасада в 

църковен стил. Външният й вид е повлиян от елегантната архитектура на 
заобикалящите я сгради, между които и Лувъра. Интериорът е в стил мо-
дернизъм и се състои от портал, преддверие и голяма зала с дължина 138 
метра и височина 32 метра.

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ
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Фолклорът  е моят живот

антонио симеонов завоюва второ място в конкурса „пирин фолк“- 
сандански. Гласовитото момче смая публиката и журито с невероят-
ното си изпълнение.  Той е ученик  в нМУ „любомир пипков”, софия, в 
класа по народно пеене на нелка петкова. първите му стъпки на сце-
ната са в общинския младежки дом перник, където таланта му от-
крива популярната народна певица Гуна иванова. от две години е част 
от професионалната танцова формация „асти денс” с ръководител 
николай Бояджиев. носител е на много специални и първи награди от 
конкурси.

- антонио, вър-
виш стремглаво по 
своя път. Защо из-
бра именно фолк-
лорът да е твоето 
верую?

- Фактът, че съм 
роден  в България, 
закърмен съм с бъл-
гарския фолклор, не 
ми дава правото да 
избера нещо по-раз-
лично. По някакъв 
интересен и хубав 
начин се чувствам 
задължен на своята 
родина! Е, разбира 
се, на един млад чо-
век няма как да му 
избягат развлече-
нията с приятели... 
И тук бих допълнил 
хоротеките, а не дис-
котеките. Колкото и 
клиширано да проз-
вучи, именно фолк-
лорът е моят живот! 
Не  знам какво ще ми 
предложи животът в 
бъдеще, но знам, че 
фолклорът винаги 
ще заема първо  мяс-
то в него.  Много хо-
ра не осъзнават как-
во голямо богатство 
имаме, но ние, мла-
дите, обичащи фолк-
лора,  ще помогнем  
народната музика да 
се слуша и оценява 
повече и  българите  
да се гордеят с нея!

- какъв според 
теб е начинът фолк-
лорът да влезе осе-
заемо в сърцата на 
младите? Напри-
мер като „притури 
се планината“ с мо-
дерен аранжимент 
или като елемент в 
рап песен ?

- Да, има доста 
сполучливи прера-
ботки на произведе-
ния като ,,Притури се 
планината”.  Това е 

Гостува ни младата надежда антонио сиМеонов

добре, защото запозна-
ва младите с фолклора 
и ги възпитава по един 
по-различен начин. Но, 
от друга страна, такива 
произведения не тряб-
ват да бъдат преработ-
вани, тъй като сама по 
себе си песента е про-
изведение на изкуство-
то. Много е важно да се 
съхранява истинският 
фолклор! Такъв, какъв-
то е всъщност - уника-
лен, удивителен, не-
повторим!

Всяка песен, която 
съм изпял, се възпри-
ема много топло от 
публиката. Именно то-
ва е целта на един про-
ект, който се опитваме 
да реализираме заед-
но с невероятните пе-
вци Сорина Богомило-
ва, Димитър Лукарски 
и моя милост, танцьо-
рите от професионал-
ната танцова формация 
„Асти Денс” - граовски-
те ритми и песни да се 
харесват и пеят от всич-
ки, да популяризираме 
Шопската фолклорна 
област.

- Ти често делиш 
сцената с големи име-
на в музиката? Това 
респектира ли те?

- Да, имал съм щасти-
ето, възможността, ра-
достта и привилегията 
да бъда на една сцена 
с редица големи музи-

вият ученик! Имам щас-
тието до мен да застанат 
едни от най-добрите и 
обичани учители! Най-

напред та-
ланта ми 
откри  Гу-
на Ивано-
ва. Бях ед-
ва на 7 го-
динки, ко-
гато й из-
пях ед-
на песен 
от нейния 
репертоар 
- ,,Ой ти, 
моме Анге-
лино”. Още 
тогава тя 
ме харе-
са и ме взе 
под свое-
то крило. 
Но, както 
к а з в а ш е , 
„ п т и ч е н -

цата излитат от гнездо-
то си”. Така  стана и с 
мен. Поех по своя път, 
но винаги, когато съм 
имал нужда от помощ и 
от съвет, тя е  насреща. 
Не крия, че това са би-
ли едни от най-хубави-
те ми моменти! Други-
ят човек, на когото съм 
особено благодарен, е 
госпожа Нелка Петкова, 
моята преподавателка в 
университета. Тя е чове-
кът, който умее да на-
прави от просто пеещи 
деца невероятни про-

фесионалисти. Приме-
рите са много!

- казват, че като на-
родната носия дру-
га няма. Ти притежа-
ваш типичен шопски 
елек, подарък от тво-
ите родители. Носи ли 
ти късмет той на сце-
ната? 

- Шопският елек е из-
ключително красив със 
своя завладяващ син 
цвят. Всяко излизане 
на сцената с него е спе-
циален спомен. Имен-
но с него заснех първия 
си видеоклип, напра-
вих първите си крачки 
пред публика. Макар и 
вече да не ми е по мяр-
ка, винаги ще заема осо-
бено място в моето сър-
це! Благодаря на роди-
телите ми за обичта и 
подкрепата. 

- с какво най-вече  е 
зает делникът на тий-
нейджър като теб ?

- Свободното ми вре-
ме не е много. Все още 
съм ученик, макар и по-
следна година. Образо-
ванието ми заема пър-
во място, след това е 
всичко друго. Често съм 
в студиото, за да запис-
вам нови и нови неща. 
Колкото до гаджетата, 
засега ще почакат.

Много често се случ-
ва да имам изяви по 

време на училище, но 
хубавото е, че никой 

не ме спира, всички ме 
подкрепят. Специал-
но за конкурси ни ос-
вобождават цяла сед-
мица, през която да се 
подготвяме. Така е и с 
концертите, когато има-
ме участия. Разбира се, 
наваксването е трудно, 
но с желание и упорит 
труд нещата си идват по 
местата и  успехът не за-
къснява.

- млад си, красив и 
талантлив. със сигур-
ност предизвикваш 
завист у мнозина. пла-
ши ли те това?

- Завистта ми помага 
да разбера какви всъщ-
ност са хората. Тя е не-
щото в днешно време, 
което ни пречи да бъ-
дем хора, да бъдем при-
ятели и преди всичко 
добри един към друг. Не 
сме свикнали да се рад-
ваме на чуждата радост 
и победа, за жалост. Ето 
това пречи на днешни-
те изпълнители. И зна-
ете ли защо са големи 
,,големите” изпълните-
ли? Защото не завиждат!

- какво си пожела-
ваш?

- По-скоро хората ще 
ми пожелаят. А аз искам 
на тях да пожелая не-
щичко: мили хора, ми-
ли българи, пожелавам 
ви да бъдете здрави, да 
бъдете щастливи, да бъ-
дете благословени, вие 
и вашите семейства! Къ-
дето и да сте по света, 
не забравяйте, че преди 
всичко вие сте българи! 

   Въпросите зададе 
иво аНгЕлОВ

канти. Истинска награ-
да за мен е, че познавам 
тези хора. Често съм на 
една сцена с невероят-

ния, приказен граовски 
глас  на Сорина  Богоми-
лова. Благодарен съм 
й, че е избрала мен за 
свой дуетен партньор. 
Тя не спира да ми по-
мага. Невероятна жена 
с невероятни качества!  
Имам удоволствието да 
работя и с талантливи-
те танцьори от ,,Асти 
Денс“. Истински при-
ятели и професиона-
листи!  Благодарност-
та ми към всички тях  е 
голяма!

 Аз съм най-щастли-

Музикално предизвикателство

Когато красивият 
български фолк-
лор се преплете 

с електронно звуче-
не, се получава  му-
зикално предизвика-
телство, което докос-
ва всички сетива.

Kanatitsa - Remi-
xed е втори музи-
кален проект на 
майстора на елек-
тронния звук иван 
Шопов и вокална-

та фолклорна група 
„авигея“, след като 
преди две години те 
издадоха съвместния 
си албум „Канатица“.

Kanatitsa - Remixed 
представя 10 уникал-
ни композиции, вдъ-
хновени от българ-
ския фолклор и пре-
чупени през музикал-
ната призма на Иван 
Шопов и талантливи-
те народни певици от 

„Авигея“ по един съвсем 
нов начин – ремиксира-
ни от повече от дузина 
майстори на електрон-
ния звук от Швеция, Ан-
глия, Русия. Холандия, 
Мексико, Канада. В про-
екта участват и редица 
от най-изявените родни 
представители на елек-
тронното звучене.

 Целта на албума е  
хора от различни стра-
ни да се докоснат до 
фолклора ни.

„Вече три години тво-
рим заедно с Иван Шо-
пов, събра ни любовта 
към музиката. Хората 
усетиха, че обичаме 
и искаме да запазим 
нашето, българското“, 
споделят Алекс и Си-
бина от „Авигея“.

И двете от малки се 
занимават с фолклор, 
заедно са от 4 години, 

пеели са в един и същи 
хор. Казват, че вече са 
постигнали добър син-
хрон. „Обичаме да пе-
ем, това е нашето приз-
вание. Водени от лю-
бовта към Бог и фолк-
лора, създадохме „Ави-
гея“. Групата съществу-
ва от 2015 година“, раз-
казва Алекс.

Преди две години в 
„Канатица“ за първи път 
се преплитат традици-
онната народна музи-
ка с електронното зву-
чене и експериментът 
се оказва успешен. 

„Получихме много по-
ложителни и изпълне-
ни с обич думи и отзи-
ви след съвместната ни 
работа с Иван“, споде-
лят момичетата:

- смятате ли, че по 
този начин музиката 
ви достига до повече 

млади хора?
- Да, разбира се, това 

е една от основните це-
ли на този проект. Лю-
бовта към българското, 
родното, към музиката.

- през последните 
няколко години мно-
го млади хора започ-
наха да се занимават 
с фолклор – танци или 
пеене.

- Това може само да 
ни радва... Щастливи 
сме, че интересът към 
фолклора се възражда. 
Каквато и промяна да 
се случи, рано или къс-
но се връщаме към сво-
ите корени. В Kanatitsa - 
Remixed участват пове-
че от 25 артисти. Фолк-
лорът ни е различен 
със своето звучене, от-
личава се със своята 
автентичност, душата, 
която носи, и настрое-

нието. Разнообразие-
то от богатите ни фол-
клорни области прида-
ва пъстра палитра от 
звуци и го прави мно-
го интересен и за мно-
го чуждестранни музи-
канти и изпълнители.

Наскоро „Авигея“ 
се върнаха от турне в 
САЩ и Канада. Групата 
представи творчество-
то си в големи градо-
ве като Торонто, Чи-
каго, Лос Анджелис и 
Сан Диего.

„Беше едно фантас-
тично, вълнуващо, не-
забравимо преживява-
не! Беше голямо удо-
волствие да споде-
лим силата на българ-
ския дух и красота-
та на фолклора ни от-
въд океана. Чувстваме 
се вдъхновени и гото-
ви за нови музикални 
приключения“, разказ-
ват певиците за емоци-
ите от турнето.
Венелина сТОЯНОВа
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лЮБиМи сериали Алина Боз
 Родената през 1998 г. 

в Москва Алина Боз още 
на 17-годишна възраст 
става известна актриса, 
като изиграва блестящо 
ролята на Хазал от сери-
ала „Твоят мой живот” и 
става популярна не са-
мо в Турция, но и в Ру-
сия и у нас. Освен мно-
жеството фенове, Али-
на е свързана с Бълга-
рия и чрез кръвна връз-
ка.

 Баща й Стоян Боз е 
български изселник в 
Турция. Напуска роди-
ната си и отива да учи 
картография в Москва. 
Там пламва силна сту-
дентска любов и по вре-
ме на магистратурата си 

се влюбва в рускинята 
Алла. Скоро двамата 
минават под венчилото 
и първата им рожба – 
Алина, не закъснява. Те 
остават в руската столи-
ца, докато малката 
става на 7, а след 
това заминават 
за Истанбул.

 Баща-
та на Алина 
си спомня, 
че причина-
та за изсел-
ването им е 
предложение 
за работа, ко-
ето е получил и 
приел, за да осигу-
ри по-добър живот на 
семейството си. „В нача-
лото никак не ни беше 
лесно, гледаха ни като 
пришълци“, откровен е 
той.

 Основната цел на ро-
дителите на Алина е да й 
да- дат качест-

вено 

об-
р а з о -

вание. Именно в тур-
ската столица тя при-
добива умения, кои-
то са й изключително 

ценни и днес. Ходи на 
балет и рисуване, става 
и състезател по плува-
не. Но съдбата си знае 
работата и среща мал-
ката Алина с турски ак-
тьор, превъплътил се в 
ролята на Дядо Коледа 
в един мол. „Трябваше 
да изпея песничка на 
добрия старец, а чо-
векът в костюма ос-
тана изумен колко до-
бре пея и танцувам“, 

спомня си звездата от 
сериала.

 Тогава актьорът дал 
най-добрия съвет на ро-
дителите й, който пре-
обърнал нейния живот. 
Той им препоръчал да я 
запишат в кастинг аген-
ция за талантливи деца, 
която да й осигури ро-

ли и участия в различни 
продукции.

 Само след година 
птичето каца на рамо-
то на Алина и тя е из-
брана за роля в сери-
ала „Твоят мой живот“. 
През това време девой-
ката продължава да тру-
па знания, което скоро 
й се отблагодарява. На-
учава се да свири на пи-
ано и китара, майстори 
при различни скулпто-
ри. А както знаем, ак-
тьорите трябва да бъ-
дат всестранно разви-
ти таланти, за да имат 
по-голям шанс за полу-
чаване на роли.

 Освен изкуство-
то Алина има и дру-
га страст. „Падам си по 
екстремните преживя-
вания – научих се да 
карам сърф, кънките са 
ми страст. Изкарах кур-
сове за пилот, защото 

съм влюбена в самоле-
тите“, обяснява разпа-
лено Алина.

 Кариерата й на ак-
триса тепърва наби-
ра скорост. „Твоят мой 
живот“ не е сефтето на 
Алина. Първият й про-
ект не стига до ефира за-
ради липса на средства.

 „Ролята на своенрав-
ната Хазал, която меч-
тае за разкошен живот, 
не беше сложна. Все пак 
животът ми досега не е 
бил осеян само с рози, а 
и с бодлите от тях“, раз-
крива Алина. 

 Може би в търсене 
на по-голямо спокой-
ствие актрисата споде-
ля, че голямата й мечта 
е да посети родината на 
своя баща – България. 
От него е чувала много 
за нашето море и пла-
нини, но никога не ги е 
виждала.

Продължение от бр. 41
Скоро след развода с Воло-

дя Людмила Абрамова отново се 
омъжила и от новия си мъж ро-
дила сестричка на двамата братя 
- Серафима.

Лариса Лужина е единствена-
та жена, която не отговорила на 
любовта на Висоцки. "Наверное, я 
погиб: глаза закрою - вижу", пише 
за актрисата Владимир. Именно на 
нея той посвещава своята знаме-
нита песен "Она была в Париже", 
на нея, а не на Марина Влади, как-
то се смятало. Те се запознали на 
снимките на филма на Станислав 
Говорухин "Верти-
кала" през 1966 г. 
Тогава се появява 
и тази песен за не-
достижимата же-
на в Париж, на ко-
ято самият Марсел 
Марсо й говори не-
що. Във филма тя е 
лекар, а Висоцки - 
радист. И във фил-
ма, и в живота тя 
отхвърля любовта 
на Висоцки и оста-
ва едва ли не един-
ствената жена, която не откликва 
на чувствата на барда.

След всички тези жизнени пе-
рипетии се появила тази, за коя-
то вече толкова много е разказва-
но и написано. Марина Влади би-
ла млада и красива. След снимки-
те във филма "Магьосницата" (по 
Куприн) тя станала особено попу-
лярна. Истинското й име е Мари-
на Владимировна Полякова-Бай-
дарова. А псевдонимът й е обра-
зуван от бащиното й име. Пър-
вият мъж на Марина, френският 
артист Робер Осейн, станал баща 
на нейните двама синове. Втори-
ят й съпруг бил пилотът Жан-Клод 
Бруйе, собственик на авиокомпа-
ния. От него Марина родила тре-
тия си син.

В интервю тя казва: „Владимир 
беше повече от съпруг. Той бе до-
бър приятел, с когото аз можех да 
споделя всичко, което ми беше на 
душата“. Тя си спомня, че по това 
време едва ли не "от всеки про-
зорец се носеха неговите песни". 

Синовете й просто го обожава-
ли и също започнали да свирят на 
китара. В Париж Марина Влади въ-
вежда Висоцки в нов приятелски 

кръг. Но любовта не спа-
сява барда от залитването 
по алкохола. През 1969 г. 
животът на Висоцки виси 
на косъм. В състояние на 
афект той си прерязва ве-
ните, но го спасяват. Вис-
оцки се опитва да се изле-
кува от алкохолизма. Им-
плантират му "вечна" ам-
пула от платина, т. нар. ес-
перал, но и това не го спа-
сява. Без алкохол Висоцки 
вече не може да пише, да 
пее, да играе. Отношения-
та им с Марина се влошават, изо-

стрят, тя иска да се раз-
веде, но не й стигат си-
лите. Владимир се боял 
от това и казвал:"Не мо-
га да бъда вече с нея, но 
и без нея също не мога."

В края на живота си 
Висоцки силно се увли-
ча по Оксана Афанасие-
ва - студентка в Текстил-
ния институт. Заради 
своята леля зъболекар, 
чиито пациенти били 
повечето артисти от те-
атъра на Таганка, Окса-

на често ходела там. Срещнали се с 
Висоцки случайно. Тя била само на 
18 години, а той вече навършил 40. 
Още след първата среща Оксана се 
разделя с годеника си. Висоцки я 
наричал "моята последна любов". 
Често взи-
мал Окса-
на със се-
бе си на 
гастроли. 
Н а м е р е -
нията му 
били сери-
озни, още 
повече че 
о т н о ш е -
нията му 
с Марина 
Влади вър-
вели към скъсване. По време на 
гастроли в Средна Азия, след ка-
то преживял клинична смърт, той 
казал на Оксана, че иска да се вен-
чае с нея. Купил пръстени, наме-
рил свещеник, който се съгласил 
тайно да ги бракосъчетае. Но не 
било съдено това да се случи...

И досега Оксана се прекланя 
пред него, смятайки го за "абсо-
лютно съвършен, стопроцентов 

Меката кожа на петите е лесно постижи-
ма – единственото, което трябва да прави-
те редовно, е да хидратирате стъпалата си. 
Напуканите пети понякога са вследствие на 
неудобни обувки, използване на неподходящи 
продукти и пр. Ниските или прекалено висо-
ките температури също са причина кожата 
на ходилата да изглежда груба и твърда. Има 
няколко лесни начина да подхраните кожата 
и да хидратирате краката си.
 Киселинното свойство на лимона ще по-

могне бързо да се отървете от загрубялата 
кожа на петите. Натопете памучно тампонче 
в сок от лимон и нанесете върху засегнатата 
област. Може да опитате и още нещо – смесе-
те лимоновия сок с малко вода (най-добре то-
пла) и потопете краката си в тази смес за около 
четвърт час. След това премахнете мъртвите 
клетки от пети-
те с помощта 
на пемза и из-
мийте краката 
с хладка вода.
 Оризово-

то брашно съ-
що е ефикасно 
при загрубяла 
кожа на пети-
те. За да си на-
правите под-
ходящо сред-
ство за пре-
махване на мъртвите клетки, са ви необходи-
ми освен брашното още малко мед и ябълков 
оцет. Целта е, след като се смесят съставките, 
да се получи паста. Накиснете краката си в то-
пла вода за 15 минути и после обтрийте пети-
те с тази смес.
 Ако не ви се иска да се занимавате тол-

кова време с този проблем, започнете еже-
дневно да намазвате краката си с няколко 
капки зехтин. Сложете памучни чорапи и 
стойте така около час, после може да изми-
ете краката си. Вместо зехтин може да из-
ползвате бадемово масло – то също ще ов-
лажни добре кожата.
 Друг ефикасен вариант е да намазвате пе-

тите си със смес от глицерин и розова вода.
 Ако имате удебелена и неприятно суха ко-

жа, която не можете да премахнете, натопете 
краката си в леген с морска сол. Постойте 20 
минути и после хубаво изтрийте петите с пем-
за. Накрая нанесете хидратиращ лосион. Тази 
процедура трябва да се прави поне един път 
седмично.
 Задължително е след баня да нанасяте ов-

лажняващ крем на краката си – така ще под-
държате кожата нежна и мека и няма да имате 
притеснение как изглеждат ходилата ви през 
летния сезон.

гениален човек".
На 23 юли 1980 г. Владимир Ви-

соцки говори за последен път по 
телефона с Марина Влади. Колко-
то и да е странно, въпреки връз-
ката си с Оксана, той й казва, че 
скоро ще се видят, понеже вече е 
купил самолетен билет за 29 юли.

Сега Оксана е известен худож-
ник на театрални костюми. Две го-
дини след смъртта на Висоцки тя 
се омъжва за актьора Леонид Яр-
молник, а през ноември 1983 г. им 
се ражда дъщеря - Александра. И 
досега тя си спомня за Володя с 
любов и нежност, смятайки, че той 
е повлиял до голяма степен вър-
ху живота й.

Няколко години след смър-
тта на Висоцки Марина Влади се 
омъжва за известния лекар онко-
лог Леон Шварценберг. Марина 

п р е ж и в я -
ва много 
нещастия: 
тежко ка-
тастрофи-
ра големи-
ят й син, за-
гиват две-
те й внуч-
ки. Тя па-
зи първата 
стихосбир-
ка на Вис-
оцки, фото-

портрет, на който Володя е в про-
фил над горяща свещ и, разбира 
се, неговите песни. Но не може да 
слуша спокойно записите: "Мина-
ха толкова години, но не мога още 
да говоря спокойно за Володя, да 
гледам неговите фотографии... и 
да слушам гласа му, когато него 
вече го няма. За мен това е непо-
носимо!", споделя тя.

Край

лариса  лужина

с Марина влади

с оксана афанасиева
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10 Вкуснотии в чинии

Червеният пипер е добре позната подправка, 
която се получава от смилане или счукване на 
сушени червени чушки (както сладки, така и лю-
ти). Използвайте в соса за спагетите, върху пи-
цата си, в сос чили или в различни месни и зе-
ленчукови гозби.

 Червеният пипер освобождава богатия си 
вкус при термична обработка, но тя не бива да 
е на прекалено висока температура, защото вку-
сът става горчив.

Киìиîí
Ìаùерêа

У нас подправките са слабо познати, в кухнята си 
българинът използва не повече от десет подправки. 
растения, които естествено се отглеждат по наши-
те ширини, са познати основно в билколечението, а 
кулинарното им предназначение е отдавна забраве-
но. Такъв е случаят с градинския чай (салвия), маточи-
ната и лавандулата. кухнята ни е бедна на аромати.  
днес все повече българи пътуват извън пределите на 
родината ни, опознават нови аромати, различни кух-
ни и култури. Умело подправената храна има голямо 

значение както от гастрономическа гледна 
точка, така и от лечебна.  подправките, ос-
вен че са ароматни, са и богати на много цен-
ни хранителни вещества. Така срещу много 
малко калории ние получаваме ценни минерали, вита-
мини и различни фитонутриенти.

опитахме се да направим списък с подправки, кои-
то е добре да присъстват в кухнята ни - те имат при-
ложение при не една рецепта и с различни комбинации 
бихте могли да постигате различен ефект всеки път.

лата съдържа кумарин, 
но естествено среща-
щите се кумарини в 
цейлонската канела 
са в много по-мал-
ко количества от 
тези, които би-
ха могли да при-
чинят здравословни 
проблеми. За разлика 
от нея обаче касията е 
известна с по-високото 
си съдържание на кума-
рин и би могла да пред-
ставлява риск за хора-
та, които я консумират в 
значителни количества 

те сигурни, че 
ще избегнете 
риска от не-
желан прием 

на ку-
м а -
рин.

 
О с н о в -

ното приложе-
ние на канелата е в 

сладкарството, но се 
среща и при рецепти 
за агнешко и птиче ме-
со, греяно вино.

 Добре върви и с ка-
фе, като получава по-
хубав вкус в комбина-
ция с канелата.

Кимионът е подправка с богата ис-
тория и има широко приложение в 
индийската и мексикан-
ската кухня.

 Избирайте це-
ли семена вмес-
то смлени, за да 
запазите вку-
совите качест-
ва. Ако има-
те възможност, 
купете органично 
отгледани семена.

Кимионът е отличен 
източник на желязо, много до-
бър източник на манган и добър из-
точник на мед, калций, магнезий, 

×ерâеí ïиïер

 Босилекът е една от 
най-ароматните билки, 
които заемат почетно 
място в италианската 
кухня. Има леко лютив 
вкус, който е съчетан 
със сладко-кисели нот-
ки, а ястията, в които се 
употребява, имат неве-
роятен аромат.

 Босилекът допълва 
перфектно вкуса на до-
матените сосове и за-
това никак не е случай-

но, че 
го на-
р и ч а т 
д о м а -
т е н а -
та под-
п р а в -
ка. Той 
може да се използва 
при готвене на зелен и 
зрял боб, зеленчукови 
ястия, рибни ястия, зе-
ленчукови бульони, го-
веждо месо, картофени 

ти (най-вече за дивеч). 
Може да се използва в 
редица ястия с месо и 
яйца. Изполазва се и в 
направата на туршии. В 
комбинация с копър и 
естрагон се прави мно-
го ароматен оцет, кой-
то подправя различни 
салати и сосове.

 Когато го използ-
вате в пържени и ва-
рени ястия, най-добре 
го слагайте 10-15 мину-
ти преди края на гот-
венето.

Джинджифилът е ароматна подправка с много 
специфичен вкус и редица здравословни ползи. 
Смята се, че е един от основните антиоксиданти в 
света на растенията. 

 Джинджи-
филът се из-
ползва за 
напра-
в а -
та на 
пас-
ти с 
л ю -
т и 

чуш-
ки, с 
които 
се на-
мазва ме-
сото преди 
печене на фур-
на или скара. Може 
да се запържва и да влиза в състава на сосове, под-
нася се към различни месни блюда. 

В някои страни го пържат заедно с чесън и лук, 
защото така лютивият вкус се смекчава, а арома-
тът му се разгръща.

Дæиíäæиôил

лен аромат и ще допри-
несе за вашия успех в 
кухнята. Тя е позната от 
древни времена в кули-
нарията, ароматотера-
пията и медицината.В 
2 с.л. прясна мащерка 
има само 5 калории, 
но 10% от дневната до-
за витамин C. 

Избирайте свежа ма-
щерка пред изсушена, 
когато това е възмож-
но, защото така ще има-

те по-качествен вкус. 
Съхранявайте пряс-

ната мащерка в хладил-
ника, опакована в хар-
тиена торбичка. Доба-
вяйте я в маринати за 
риба, птици, в салатен 
дресинг и супи. Свежа-
та мащерка е чудесна 
добавка в омлети и бър-
кани яйца. 

Опитайте пюре от 
спанак с варени яйца и 
мащерка.

ÏоДÏÐаÂÊитЕ на нашата  трапеза

тория и има широко приложение в 
индийската и мексикан-

 Избирайте це-
ли семена вмес-
то смлени, за да 

ва. Ако има-
те възможност, 
купете органично 
отгледани семена.

Кимионът е отличен 

света на растенията. 
 Джинджи-

филът се из-
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пас-
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чуш-

които 
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мазва ме-
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печене на фур-
на или скара. Може 

Каíела

 ×ереí ïиïер Èíäиéñêî îреõ÷е
Щипка черен 

пипер се слага в 
почти всяка гозба 
и това е една от 
най-популяр-
ните подправ-
ки. Трябва да 
се радваме, че 
е толкова дос-
тъпен в днешно 
време, защото през Средновековието е 
бил толкова скъп, че се използвал като 
валута.  Ако искате наситен вкус и аро-
мат, купувайте си цели зърна и ги сми-
лайте точно преди да овкусите ястието.

Вкусен дресинг се получава от зехтин, 
сок от лимон, морска сол и смлян черен 
пипер.

Индийското орехче е уни-
версална подправка. Може-
те да я добавяте към люби-
мите си сладкиши – пайове, 
торти, бисквити.  В същото 
време можете да използвате 
индийското орехче за овку-
сяване на зеленчуци. Особе-
но много подхожда на мор-
кови, картофи и броколи.

Обикновеният варен 
ориз ще придобие специфи-
чен вкус и аромат, ако му 
добавите индийско орехче.

 Можете да слагате от под-
правката на агнешкото месо 
или на различните плънки с 
кайма, които правите.

 Поръсете с индийско ор-
ехче порцията паста и ще 
забележите колко много се 
променя вкуса й. Може би 
най-силен е вкусът на ин-
дийското орехче в напитки-
те. Добавете го към домаш-

ния горещ шоколад или към 
някой екзотичен коктейл, 
който приготвяте у дома.

Канелата е вкус-
на подправка, ко-
ято има и редица 

ползи за организма.
 Има различни раз-

новидности канела: 
цейлонска, китайска-
та й разновидност ка-
сия, виетнамска и ин-
донезийска. Най-висо-
ко качество има цей-
лонската канела („ис-
тинска канела“).

 Съществуват мно-
го спорове за това коя 
канела е по-полезна - 
касия или цейлонска, 
но често изследвани-
ята са противоречиви. 
Причината е, че кане-

фосфор, витамин B1. Две супени лъ-
жици семена от кимион съдържат 16 
калории и 16% от дневната доза же-
лязо.  Комбинацията от кимион, черен 

пипер и мед се смята за афро-
дизиак в някои страни от 

Близкия Изток. 
Дори и да не дейст-

ва така, комбинацията 
е подходяща за овку-
сяване на зеленчуци, 
пиле и риба. Кимио-

нът си подхожда с бо-
бови култури като леща 

и боб, а също така и с ме-
со. Сложете млян кимион в те-

лешката кайма, добавете сол и черен 
пипер и ще постигнете апетитен вкус 
и аромат.

пюрета, салати с дома-
ти, свински пържоли.

 Придава невероя-
тен аромат на картофе-
ни супички. Босилекът 
се използва за марина-

Áîñилеêúт

Мащерката е под-
правка, която има си-

на регулярна основа.
 Ако сте страстен по-

читател на канелата и я 
консумирате почти еже-
дневно, по-добре избе-
рете цейлонска канела 
и се ограничете до 1 ч.л. 
дневно. Така ще бъде-
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Въпреки името си тя 
ни най-малко не засенч-
ва красотата и достойн-
ствата на всички остана-
ли бегонии, с които се 
гордеят например бего-
ния каролина, бегония 
фолиоза, бегония ме-
талика, бегония масо-
ниана или бегония ри-
цинофолия. И без да е 
по царски капризна към 
условията на отглежда-
не, спира погледа на це-
нителя на красотата за 
дълго върху царствена-
та си особа.

Стъблата й в причу-
дливи извивки оформят 
приятния й външен вид. 
Асиметричните й сър-
цевидни листа, кои-
то селекционе-
рите са по-
крили с 
б а г -
р и -
т е 

н а 
н а -
м е т а -
лото от 
приказки за 
прелестни царици, 
са като кадифено удо-
волствие за окото. В раз-

личните сортове ще 
ги видим в раз-
лични тоно-
ве на зеле-
ното, чер-
веното, 
виоле-
тово-
ч е р -
в е -
н о -
т о , 
а н -
т о -
ц и -
ано-
в о -
то и 
в още 
м н о г о 
други раз-

ц в е -
тки, със сребрис-

ти ивици или кръгове 

или 
пък изця-

ло сребристи, с 
равна повърх-

ност или прият-
но накъдрени.

Приятните 
багри и неж-
ните власин-
ки на листа-
та им прида-
ват мекотата 
на кадифе-

то. Днес мно-
го се ценят 

сортовете със 
сребристо блес-

тящи и с изпъстре-
ни листа. Бегониите 

по принцип могат да се 
размножават чрез вко-
реняване на всички над-
земни части. Царската 
бегония (Begonia rex) не 
прави изключение.

размножаване
 чрез листни

резници 
Може да из-

ползвате част от 
стъбло с листа, 

може да по-
топите само 
дръжката на 
един лист и 
ще полу-
чите ново 
растение. 
Н а й - п р и -
емливият и 
най-използ-

ваният на-
чин е чрез 

листни резни-
ци. Нарязани 

по подходящ на-
чин и поставени при 

подходящи услови, те 
образуват на определе-
но място растежен цен-
тър, от който се разви-
ват както корени, така 
и стъбло с листа. Това е 
толкова лесно, дори ако 
никога да не сте се за-
нимавали с размножа-
ване на растения, ще се 
справите.

 Освен лист от бего-
ния ще ви трябва няка-
къв съд, перлит или чист 
речен пясък, нещо, с ко-
ето да покриете съда с 
вкореняващите се лист-
ни резници, за да съз-
дадете висока въздуш-
на влажност и, разбира 
се, остро ножче. Не се и 
съмнявайте, че не след 
дълго младото расте-
ние ще стане голямо и 
хубаво като майчиното, 
от което сте взели само 
един лист. 

Öàðñêàòà áåãîíèÿ – ïðåëåñò è õàðìîíèÿ
личните сортове ще 
ги видим в раз-
лични тоно-
ве на зеле-
ното, чер-
веното, 
виоле-
тово-
ч е р -
в е -
н о -
т о , 

т о -
ц и -
ано-

размножаване
 чрез листни

резници 
Може да из-

ползвате част от 
стъбло с листа, 
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или 

може да по-
топите само 
дръжката на 
един лист и 
ще полу-
чите ново 
растение. 
Н а й - п р и -
емливият и 
най-използ-

ваният на-
чин е чрез 

листни резни-
ци. Нарязани 

по подходящ на-
чин и поставени при 

подходящи услови, те 
образуват на определе-
но място растежен цен-

в още 
м н о г о 
други раз-

цевидни листа, кои-
то селекционе-
рите са по-
крили с 
б а г -
р и -
т е 

ло сребристи, с 

н а 
н а -
м е т а -
лото от 
приказки за 
прелестни царици, ц в е -

ност или прият-
но накъдрени.

багри и неж-

на кадифе-
то. Днес мно-

го се ценят 
сортовете със 

сребристо блес-
тящи и с изпъстре-

ни листа. Бегониите 
по принцип могат да се 

размножават чрез вко-
реняване на всички над-
земни части. Царската 
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Прибира се гроздето и от най-къс-
но зреещите винени и десертни сор-
тове. Излишно е да се изчаква, за да 
се образуват повече захари. Напро-
тив, трябва да се бърза, тъй като вре-
мето през месеца бързо се влошава 
и реколтата може да бъде похабена. 
В хубави дни за беритба трябва да се 
използват топлите часове на деня. 
Гроздето, набрано сутрин, е охладе-
но от нощните температури и труд-
но започва да ферментира.

Трябва редовно да се проверя-
ва как протича ферментацията на 
гроздовата мъст за направа на ви-
но. Към края на бурната фермента-
ция се източва червеното вино от 
джибрите, а бялото се отделя. Това 
вино все още не е за пиене. В новия 
съд ще продължи тихата фермента-

ция. Тя трябва да протича в отсъст-
вие на въздух.

Обърнете внимание на темпера-
турата в помещението, в което по-
ставяте гроздето за ферментация от 
последните беритби. Ако е висока, 
трябва да го охладите. Това става лес-
но чрез проветряване през студени-
те часове на нощта. 

По-често се случва да е студено 
и ферментацията да не може да за-
почне. В такива случаи трябва да се 
вземат мерки за затопляне на по-
мещението. Използват се различен 
тип печки. Опитите на някои люби-
тели да подгреят мъстта, пускайки 
в нея загрети камъни, не дават ре-
зултат, когато околната температу-
ра е ниска.

Октомври е най-подходящо вре-
ме за засаждане на повечето плодни 
дървета. Изчакайте до пролетта са-
мо ако почвата е много мокра.

Праскови, кайсии, грозде, дюли, 
орехи и къпини се засаждат през 
пролетта. Тези плодни дръвчета 
страдат много от зимната мокрота 
и често не се вкореняват. 

Октомври е най-доброто време 
за засаждане на декоративни хра-
сти, чи-
ито лис-
та опад-
ват. Ако 
засади-
те рас-
тенията 
до сре-
дата на 
о к т о м -
ври, те 
ще раз-
вият из-
в е с т е н 
б р о й 
влакнес-
ти ко-
рени до 
настъп-
ването на студовете и през про-
летта ще израстат буйно. Това ва-
жи за устойчивите увивни и катер-
ливи растения като бръшлян, ди-

ва лоза и орлов нокът (Lonicera).
Можете да засадите рози през ок-

томври, ако вземете необходими за-
щитни мерки. Към края на месеца 
трябва да сложите зимно покритие 
и на старите розови насаждения.

Към средата на октомври трева-
та се окосява за последен път, за да 
прекара добре зимата.

При този случай се изчистват и 
всички досадни плевели. Окосената 
трева се прочиства с греблото. Така 
подготвената морава изглежда до-
бре и през зимата.

Ако към края на октомври се 
 очакват силни студове, от земята 
се изваждат и късно цъфтящите гла-
диоли.

Êàêâî äà çàñàäèì ïðåç
îêòîìâðè

Ïîêîé çà 
ðàñòåíèÿòà

Есента е тъжен сезон... Няма я априлската све-
жест, а листопадните видове са започнали да оба-
грят листата си в жълто-червени нюанси. Единич-
ните дребни цветчета, които все още се забеляз-
ват тук-там, предизвестяват периода на покой, 
който трябва да осигурим на растенията. 

След бурната вегетация многогодишните ви-
дове се нуждаят от по-малко влага, ниски темпе-
ратури и защита от зимните студове. При много-
годишните тревисти растения и храсти започва 
обратното сокодвижение – от стръковете към ко-
рените. Това налага при пожълтяване или при-
веждане на стръковете към земята да ги подре-
жем. Обикновено отстраняваме ¼ от дължина-
та, но всяко растение има индивидуални особе-
ности, с които е редно да се съобразим. Връз-
ваме на сноп стъблата на декоративните треви 
и покриваме основата им с шума и клонки. По 
този начин ще ограничим навлизането на вла-
га в сърцевината. Многогодишните цветя тряб-
ва да покрием с шума и клонки – като с одеяло. 
Преди това може да облагородим малко почва-
та, ако тя е с неподходяща структура. Ако е по-
глинеста, добавяме пясък и торф към нея, за да 
се подобри въздухообменът и да не се задържа 
излишна влага. Ако е камениста, прекопаваме я 
и с гребло премахваме, доколкото е възможно, 
повечето камъни.

  в градината 
с цветя 

красиви
не сещаш 

мъка в 
дните сиви.

какво и как 
да посадиш –

във вестник 
„пенсионери”

 виж!

Ãðîçäîáåðúò 
ïðèêëþ÷âà 

кАтАЛОЖен №552
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На 19 септември 
2019 г. Европей-
ският парламент 

(ЕП) прие резолюция 
„Значението на евро-
пейската историческа 
памет за бъдещето на 
Европа“. Заглавието е 
невинно, съдържание-
то – порочно.

Патосът на резолю-
цията се побира в след-
ните постулати:

Виновникът за Втора-
та световна война е па-
ктът „Рибентроп-Моло-
тов“ от 23 август 1939 г., 
подбудител на войната 
е СССР, а Хитлер под-
рязва розите в алпий-
ската си резиденция и 
нищо не подозира.

Нацистка Германия и 
СССР са близнаци, кои-
то се сговорили да си 
поделят света, Третият 
Райх е агресор, ама не 
чак толкова; Хитлер е 
дребен хищник, наци-
змът – леко премеждие, 
почти приключение.

Червената армия не е 
освободител на Европа 
от нацизма, а окупатор 
и поробител, източно-
европейците изнемог-
ват „под съветска оку-
пация повече от поло-
вин век, лишени от сво-
бода, суверенитет, дос-
тойнство, права на чове-
ка и социално-икономи-
ческо развитие“.

Русия „изкривява 
историческите фа-
кти“ (колко хибрид-
но!); Русия води „ин-
формационна вой-
на срещу демокра-
тична Европа“ с цел 
„да раздели конти-
нента ни“ (пак!).

В някои държа-
ви от ЕС все още не 
са порутени „памет-
ници и мемориали 
(паркове, площади, 
улици и др.), възхва-
ляващи тоталитар-
ните режими“, ко-
ето „проправя пъ-
тя за изкривяване-
то на исторически-
те факти относно 
последиците от Втора-
та световна война и за 
разпространението на 
тоталитарните полити-
чески системи“.

На 23 август Евро-
па трябва (императив-
но!) да почита жертви-
те на тоталитаризмите, 
обаче как да стане, като 
навсякъде стърчат то-
талитарни (сиреч анти-
фашистки) паметници и 
както стърчат, тъй най-
злодейски разпростра-
няват не какво да е, а 
цели „тоталитарни по-
литически системи“, по-
ради което трябва да 
бъдат сринати, изри-
нати и заличени (Пол-
ша е светъл пример – 
до момента там са уни-
щожени над 560 памет-
ника на загинали съвет-
ски воини).

Тези умонепостижи-
ми промишления тряб-
ва (императивно!) да 
влязат „в учебните про-

грами и учебниците на 
всички училища в ЕС“, 
а ЕК „да отпусне подхо-
дящи финансови сред-
ства“.

Резолюция да бъде 
разпратена за сведе-
ние и изпълнение до 
СЕ, ЕК, правителства-
та и парламентите на 
държавите от ЕС, Руска-
та държавна Дума (!) и 
държавите от Източно-
то партньорство (Арме-
ния, Азербайджан, Бе-
ларус, Грузия, Молдо-
ва, Украйна 
– б.а.).

Така, с ед-
на резолю-
ция, спус-
ната като 
заповед по 
гарнизона, 
ЕП разпоре-
ди истината 
да бъде за-
личена, а лъ-
жата да вле-
зе в учебни-
ците. Срещу 
щедро за-
плащане. За целта спо-
ред френския евроде-
путат Кристоф Грудлер 
до момента са похар-
чени 200 млн. евро. Ето 
какво вдъхновява на-
шите безкористни фал-
шификатори!

В резолюцията Хит-
лер е споменат 1 път, 

Освиенцим – 1 път, Хо-
локостът – 4 пъти, па-
ктът „Рибентроп-Мо-
лотов“ – 5 пъти, „на-
цистки“ – 13 пъти, Ста-
лин (сталинизъм, ста-
линистки) – 6 пъти, „ко-
мунизъм, комунистиче-
ски“ (режим, окупация, 
диктат) – 16 пъти, Русия 
и Съветския съюз (ре-
жим, окупация, диктат) 
– 11 пъти, „тоталитарни 
и авторитарни режими“ 
(с акцент върху СССР) – 
35 пъти.

„Антифашизъм, анти-
фашисти, антифашист-
ка съпротива“ – няма. 
Те са в рубриката „тота-
литарни“. „Неонацизъм 
и неофашизъм“ – няма. 
Резолюцията и без дру-
го ги легитимира.

Европа се спотаи в 
гънките на своята из-
бирателна амнезия.

Какво Европа не же-
лае да си спомни?

Декември 1933, „Из-

точен пакт“ – СССР и 
Франция предлагат на 
Германия, Англия, Фин-
ландия, Чехословакия, 
Полша, Литва, Латвия и 
Естония „Договор за ко-
лективна безопасност 
на Европа“, Германия и 
Полша отказват и про-
валят „Източния пакт“.

26 януари 1934, па-
кт „Хитлер-Пилсудски“ 
– Германия и Полша 
приемат декларация за 
ненападение. Полша го-
ри от амбиция да участ-

ва в разчленяването на 
 СССР.

18 юни 1935, пакт 
„Рибентроп-Хор“ – Гер-
мания и Англия сключ-
ват „Морско съглаше-
ние“, което дава въз-
можност на нацистка 
Германия да построи 
нови 82 военни кораба, 

да се изравни с военни-
те флотилии на Италия 
и Франция и да доми-
нира в Балтийско море.

25 ноември 1936, 
„Антикоминтерновски 
пакт“ – подписан от 
Германия (Рибентроп) 
и Япония (виконт Кин-
томо Мусакодзи), насо-
чен срещу СССР.

1936-1939, Испан-
ска гражданска война 
– участват 30 000 ин-
тербригадисти от 54 
страни. В сражения за-
гиват над 320 000 ан-
тифашисти – комуни-
сти, социалисти, анар-
хисти; Италия и Герма-
ния подкрепят Франко; 
след разгрома на Репу-
бликата хиляди интер-
бригадисти са депор-
тирани в „Дахау“ и „Ос-
виенцим“; режимът на 
Франко избива над 1 
млн. испански антифа-
шисти. В САЩ наричат 
интербригадистите „не-

доносени антифаши-
сти“, отказват им меди-
цинска помощ, репре-
сират ги по време на 
маккартизма. Швейца-
рия хвърля интербри-
гадистите в затвора и 
чак през 2009 г. възста-
новява техните граж-
дански права.

12-13 март 1938, Ан-
шлус на Австрия – В но-
щта срещу 12 март в Ав-
стрия навлизат герман-
ски войски. Австрия ка-
питулира. В 4 ч. сутрин-

та във Виена присти-
гат Химлер, Хес и Ше-
ленберг.  Австрийският 
канцлер Курт фон Шу-
шниг е арестуван и от-
каран в „Дахау“ и „Зак-
сенхаузен“. На 13 март в 
19 ч. Хитлер влиза тър-
жествено във Виена с 
бъдещия фелдмаршал 

Кайтел.
10 април 1938 – ре-

ферендум в Австрия 
и Германия одобрява 
Аншлуса.

30 септември 1938, 
„Мюнхенско съгла-
шение“ – подписано 
от Хитлер, Мусолини, 
Чембърлейн и Дала-
дие. Англия и Фран-
ция, които имат 5 пъ-
ти повече и по-добре 
въоръжени дивизии 
и могат да пометат 
Хитлер, обричат на 
гибел Чехословакия. 
Чембърлейн уверява 
Хитлер, че „ще полу-
чи всичко без война 
и без забавяне“, за-
щото „ужасна, фан-

тастична и неправдо-
подобна е мисълта, че 
ще трябва да рием тран-
шеи и да носим проти-
вогази заради някакви 
хора, за които нищо не 
знаем“. От север „поля-
ците се нахвърлят ка-
то алчни хиени на Че-
хословакия“ (Чърчил), 
от юг са другите хиени 
– унгарците, от запад 
– Германия. Няма ве-
че Чехословакия, има 
протекторат Бохемия 
и Моравия. Полша от-
казва да пропусне вой-
ските на СССР в помощ 
на Чехословакия. Пътят 
към войната е отворен.

30 септември 1938, 
пакт „Хитлер-Чембър-
лейн“ – Англия и Гер-
мания сключват дого-
вор за ненападение.

3 октомври 1938, 
Чърчил – „Англия има-
ше избор между война-
та и безчестието. Тя из-
бра безчестието и ще 

получи войната“.
6 декември 1938, 

 пакт „Рибентроп-Боне“ 
– Франция и Германия 
сключват договор за не-
нападение.

22 март 1939, па-
кт „Рибентроп-Уорб-
шис“ – Литва и Герма-
ния сключват договор 
за ненападение.

11 април 1939, Ди-
ректива на Вермахта – 
„Независимо от  същест-
вуващия договор, тряб-
ва да решим проблема 

с Полша окончателно“.
17 април 1939 –  СССР 

предлага на Англия и 
Франция договор за 
взаимна помощ; Англия 
отказва.

22 май 1939, пакт 
„Рибентроп-граф Чано“ 
(„Стоманен пакт“) – „Гер-
манско-италиански до-
говор за съюз и дружба“, 
подписан на „XVII годи-
на от фашистката ера“, 
в присъствието на Хит-
лер и Мусолини, препо-
твърждава „Антикомин-
терновския пакт“.

23 май 1939, съвеща-
ние на Вермахта – Хит-
лер: „Отпада въпросът 
дали да пощадим Пол-
ша. Остава решението: 
при първи подходящ 
случай ще нападнем 
Полша“. До войната ос-
тават 3 месеца и 7 дни.

31 май 1939, пакт „Ри-
бентроп-Мунк“  – Да-
ния и Германия сключ-
ват договор за ненапа-
дение.

7 юни 1939, пакт „Ри-
бентроп-Селтер“ – Есто-

ния и Германия сключ-
ват договор за ненапа-
дение.

7 юни 1939, пакт 
„Рибентроп-Мунтерс“ 
– Латвия и Германия 
сключват договор за 

ненападение.
Сега теглете една 

черта. И зачеркнете 
всичко изброено. Из-
трийте го от съзнание-
то си. Това не е било. Не 
се е случило. Англия и 
Франция не са подписа-
ли смъртната присъда 
на Чехословакия и рес-
пективно – на цяла Ев-
ропа; Полша и Унгария 
не са разпарчетосва-
ли Чехословакия в съ-
юз с Хитлер; Полша не 
се е обезсмъртила ка-
то „хиената на Европа“, 
понеже изобразява не-
винна жертва; няма Ан-
шлус, няма Герника, ня-
ма Антикоминтернов-
ски и Стоманен пакт, ня-
ма Мюнхенска сделка.

Изобщо –  никой ни-
кога не е сключвал ни-
какви съглашения с Гер-
мания. Само Кремъл.

23 август 1939,  пакт 
„Рибентроп-Молотов“ – 
СССР и Германия сключ-
ват договор за ненапа-
дение.

1 септември 1939 – 
Германия напада Пол-
ша. Войната започва.

Какво още забравя 
Европа така предвид-
ливо?

Забравя „Златната 
блокада“ на СССР, про-
дължила до 1934. Цел-
та на „цивилизования“ 
Запад е да не допус-
не индустриализация 
на  СССР, да предизви-
ка глад и да провокира 
недоволство.

Забравя операция 
„Копие“ от 1940 – Френ-
ско-британски план за 
война срещу СССР с цел 
– унищожение на съвет-
ския нефтодобив.

Забравя, че на 23 юни 
1941, ден след като на-
цистка Германия напа-
да СССР, Хари Труман, 
бъдещ президент, зая-
вява: „Да оставим Русия 
и Германия да се изби-
ват взаимно колкото се 
може повече“.

Забравя, че Втори-
ят фронт е открит 1079 
дни след нападението 

на Германия 
над  СССР. 
1079 дни „съ-
ю з н и ц и т е “ 
наблюдават 
хладнокръв-
но касапни-
цата, орга-
низирана от 
Хитлер. Най-
сетне Чър-
чил насто-
ява за вто-
ри фронт – 
не заради 
„съюзниче-
ска отговор-
ност“, а за-
щото: „Съ-
ветска Русия 
стана смърт-
на опасност. 

Трябва незабавно да се 
създаде нов фронт про-
тив нейното стремител-
но настъпление, за да се 
задържат руските вар-
вари колкото се може 
по-далеч на Изток“.

Европа  обнагля
велислава дърева:

европа, прегазената от нацизма европа, оплячкосана, 
срината в руини, руини, над които тегнат лепкавата 
воня на смъртта и острият дим от крематориумите, 
и ситният сивкав пепеляк – прахът на милиони човеци, 
посипал пътища и покриви. европа, освободена от Чер-
вената армия, презря своите спасители и ги осъди, и ги 
обяви за криминални типове, и ги похули с една нечува-
на арогантност и безсрамие, а цялата антифашист-
ка съпротива захвърли в канавката. За пореден път.

в полша рушат паметник на съветската армия
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пЕТък, 18 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Династията Романови
13:30 Културното наследство 

на България 2
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Разследването на Мун
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:00 БНТ на 60
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Малина Мой
0:30 В търсене на Грейсланд
2:10 Култура.БГ
3:10 100% будни
4:15 Още от деня
4:55 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБОТа, 19 ОкТОмВри 
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд „Кунг-фу“
7:10 Спилитим и Рашо
7:25 Патиланско царство
7:40 Телепазарен прозорец 
7:55 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Как да правим изумител-

ни снимки?
11:30 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
15:00 Дамата с кученцето  

/Мариус Куркински на 50 
години /

16:35 Беър Грилс - екстремно 
оцеляване, заснето с 
камера

17:00 Вечната музика
17:30 След милион години
18:20 Частните музеи в Чехия
18:30 Извън играта
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Господин Селфридж 2
21:20 Господин Селфридж 3
22:05 По света и у нас  
22:20 Студио „Х“: Две легенди
23:50 Болката
1:25 Династията Романови
2:20 Съкровище в двореца
3:30 Частните музеи в Чехия: 

Музей на мелничарство-
то

3:40 След милион години
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд „Кунг-фу“
6:55 Пътеки
7:55 Денят започва 
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата
13:00 Библиотеката
14:00 Следваща спирка - кино 

Одеон
15:15 Господин Селфридж 2
16:00 Господин Селфридж 3

16:50 Частните музеи в Чехия: 
Музей на филмовото 
изкуство

17:00 Как да правим изумител-
ни снимки?

17:30 Арена Спорт
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 България от край до 

край 9
21:00 Крадецът на праскови
22:25 По света и у нас
22:40 Здрач Затъмнение
0:45 Студио „Х“: Две легенди
2:15 В търсене на Грейсланд
3:55 Пътеки
4:40 Отблизо с Мира
5:40 Телепазарен прозорец

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев        
13:30 Кокиче в блатото
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 

18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Малки истории
4:15 Законът на Дойл 4
5:00 Още от деня

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Огън и плам
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Стани богат
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас

23:30 Законът на Дойл 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца
3:15 Туризъм.бг
3:45 Извън играта
4:15 Законът на Дойл 4
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 23 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Кълна се - аз всичко бих 

повторил
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Местни избори 2019: 

Диспут
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Съкровище в двореца
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Джинс
22:00 БНТ на 60
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл 4
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Съкровище в двореца

3:15 Библиотеката
4:15 Законът на Дойл 4
5:00 Още от деня
5:40 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:00 ВСС провежда избор 

за главен прокурор на 
Република България

10:40 Днес и утре
11:15 Бързо, лесно, вкусно
12:00 По света и у нас
12:30 Бизнес.БГ
13:00 България от край до 

край 9
13:30 Автопортрет с маска
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Приключенията на гор-

ските мечоци
14:45 Сребристият жребец
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:15 Новини на турски език
16:30 Местни избори 2019: 

Диспут
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Какво ще се случи 2
19:30 Студио Футбол
19:55 Футбол: Лудогорец - Ес-

паньол
22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Законът на Дойл 4
0:00 Култура.БГ
1:00 100% будни
2:00 Болката
3:40 Вечната музика

пЕТък, 18 ОкТОмВри 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Пътешествия
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 В близък план                 
9:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

10:45 Хана - момичето в лодка-
та

11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Паркът на Юго
14:45 Тими каучука
15:00 Пътувай с БНТ 2
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Сид – дете на науката 2
16:45 Откакто свят светува  
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

18:40 Светлините на сцената 
19:50 Лека нощ деца
20:00 Династията Романови
20:55 Световно наследство
21:15 10 000 крачки           
21:30 Часът на зрителите 
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Шифт
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Многоликата Япония: 

Земята е само една
0:50 Откакто свят светува  
1:20 Новото познание
1:50 Светлините на сцената 
3:00 Култура.БГ

4:00 Викингите 3
4:45 Натисни F1
5:00 Пътувай с БНТ 2
5:30 Време за губене /избра-

но/
съБОТа, 19 ОкТОмВри 

6:00 Часът на зрителите 
6:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
7:30 Приказки за разказване
7:40 Две опашчици
9:00 Пазители на традициите 
9:30 Време за губене /избра-

но/
10:00 №1 Туризмът: На към-

пинг край морето
10:30 В близък план
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Музика, музика...
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Арт стрийм 
14:30 Джинс
15:00 Опера на открито
15:30 Роялът
17:00 Ленти и документи
17:45 Чипровските килими
18:00 Рецепта за култура 
18:55 Умно село
19:50 Лека нощ деца
20:00 Домът на вярата 
20:30 До Европа и напред
21:00 Дмитрий Баевски квар-

тет
22:05 Раздвоение
23:45 По света и у нас
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 50 години Хор на софий-

ските момчета
2:00 Кокиче в блатото 
2:30 По света и у нас
2:45 Ленти и документи
3:30 Раздвоение
5:10 Знаете ли...
5:30 Пазители на традициите 

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри 
6:00 Време за губене /избра-

но/ 
6:30 Рецепта за култура 
7:30 Приказки за разказване
7:40 Горе на черешата                                
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата          
11:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

12:00 По света и у нас
12:30 До Европа и напред
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Симфонични игри
15:00 Репетиция
15:30 Ваш даскал Апостол
16:25 Черно-бяло кино: „Един 

снимачен ден“
17:15 До сърцето
17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Натисни F1
18:15 Шифт
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Световно наследство
19:50 Лека нощ деца
20:00 Арт стрийм 
20:30 ММФ „Варненско лято 

2019“
21:35 Умникът
23:10 По света и у нас
23:25 През междите на време-

то - Анжел Вагенщайн 
0:10 Добър ден с БНТ 2
1:10 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

2:10 По света и у нас
2:25 Джинс
2:55 Многоликата Япония: 

Земята е само една
3:10 Арт стрийм 
3:40 Шифт
3:55 Умникът
5:30 Туристически маршрути

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
6:00 Загадката Нисово
6:30 Арт стрийм 
7:00 Приказки за разказване
7:10 Български уроци
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 Пазители на традициите 
8:30 Джинс
9:00 По света и у нас
9:15 Младите иноватори       
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Япония на фокус
11:00 Знание.БГ       
11:30 На опера с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туристически маршрути
14:00 Библиотеката
15:00 Изкуството на 21 век
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Сид – дете на науката 2
16:45 Знание.БГ
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори
19:20 Вокалните метаморфози 

на Панчо Владигеров 
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 В близък план                 
22:00 Стани богат
22:50 Япония днес
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Вокалните метаморфози 

на Панчо Владигеров 
1:00 Знание.БГ       
1:30 Изкуството на 21 век
2:05 Златни ръце

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Туризъм.бг 
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:25 Сид – дете на науката 2
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Часът на зрителите
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Под морските вълни
11:00 Знание.БГ           
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Туризъм.бг 
14:00 101 портрета   
15:00 Днес и утре
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ           
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 2019: 

Дебат
19:20 Поколението Милев
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 Пътешествия
22:00 Стани богат
22:50 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Джаз под звездите на 

Деветашкото плато
1:00 Знание.БГ       
1:30 101 портрета   

срЯДа, 23 ОкТОмВри 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Младите иноватори       
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци 
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 До Европа и напред
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Под морските вълни
11:00 Знание.БГ      
11:30 Откакто свят светува  
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Днес и утре
14:00 През междите на време-

то - Анжел Вагенщайн 
14:45 Заек в шапката 
15:00 На работа в Япония
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори
19:20 Непотребното вълшебно 2
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Под морските вълни
21:15 10 000 крачки           
21:30 Репетиция                       
22:00 Брат за брата 2 
22:45 Тибет - рай на земята
23:00 По света и у нас
23:30 Натисни F1
23:45 Викингите 3
0:30 Лазарица /90 години от 

рождението на Йордан 
Радичков/

1:30 Знание.БГ       

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри 
6:00 Бързо, лесно, вкусно
6:30 Време за губене /избра-

но/
7:00 Лъвчо
7:10 Български уроци – аз уча 

български 
7:30 Защо?
8:00 БНТ на 60
9:00 По света и у нас
9:15 Арт стрийм 
9:45 Потомци на слънцето
10:45 Под морските вълни
11:00 Знание.БГ      
11:30 Репетиция                       
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Пътешествия
14:00 Лазарица 
15:00 Вечната музика
15:30 Бързо, лесно, вкусно
16:00 По света и у нас
16:15 Защо?
16:45 Знание.БГ      
17:15 Натисни F1
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Местни избори 
19:20 Туристически маршрути
19:50 Лека нощ деца
20:00 Потомци на слънцето
21:00 Многоликата Япония: 

Земята е само една
21:15 10 000 крачки           
21:30 Време за губене
22:00 Брат за брата 2 
22:50 Световните градове на 

България: Севлиево 
23:45 Викингите 3
0:30 Беленският мост
0:55 Знание.БГ       
1:25 Туристически маршрути
1:55 10 000 крачки           

пЕТък, 18 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Туризъм.бг 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
13:30 Музика, музика...
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019: 

Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Джинс
22:30 №1 Туризмът: На към-

пинг край морето
23:00 По света и у нас
23:30 Мотоспорт Екстра
0:00 Извън играта
0:30 Още от деня
1:10 Нощ на звездите
2:50 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:50 Вечната музика
4:20 Култура.БГ
5:20 Пазители на традициите  
5:50 Малки истории

съБОТа, 19 ОкТОмВри 
6:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

7:00 Новото познание
7:30 В близък план                 
8:00 Силите за специални 

операции – традиция и 
ново начало

8:30 Домът на вярата
9:00 Библиотеката
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Небесният покровител 

на България
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Брачни шеги
14:20 Златни ръце
14:30 Репетиция                    
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг 
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Олтарите на България
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

20:45 Илюзия
22:35 After 4
23:20 Пътеки
0:05 Домът на вярата
0:35 По света и у нас
0:50 Рецепта за култура 
1:45 Ленти и документи: 

„Йордан Радичков в 
Златния фонд на БНТ“

2:30 Бизнес.БГ
3:00 Младите иноватори       
3:30 Извън играта
4:00 Арт стрийм 
4:30 Библиотеката

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри 
6:00 Откакто свят светува 
6:30 Домът на вярата
7:00 Малки истории
8:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

9:00 Младите иноватори       
9:30 Часът на зрителите
10:00 Бразди
10:30 Време за губене /избра-

но/
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:30 Извън играта
13:00 Най-доброто от ... Теле-

визионен театър /155 
години от рождението 
на писателя Бранислав 
Нушич/

14:20 Олтарите на България
14:30 Пазители на традициите 
15:00 Отблизо с Мира
16:00 Денят започва с Георги 

Любенов
18:45 Добър ден с БНТ 2
19:45 Златни ръце
20:00 По света и у нас
20:20 Спортни новини
20:30 На опера с БНТ 2
21:00 От признателните пото-

мци
21:55 Концерт на Теодосий 

Спасов и Влатко Стефа-
новски

23:10 Опашката на дявола
0:35 По света и у нас
0:50 Арена Спорт
1:50 Концерт на Теодосий 

Спасов и Влатко Стефа-
новски

3:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев  

4:00 Репетиция 
4:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

5:30 Време за губене
пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри 

6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бизнес.БГ
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Арена Спорт
13:30 Време за губене /избра-

но/
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Библиотеката
17:15 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори       
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 В кадър
1:40 Арена Спорт
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно

4:10 Натисни F1
4:25 Култура.БГ
5:25 Знание.БГ 
5:55 5 минути София

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Бразди
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Откакто свят светува  
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019: 

Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки           
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Пазители на традициите 
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Джинс
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории

срЯДа, 23 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 Домът на вярата
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Репетиция 
14:00 Отблизо с Мира
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019: 

Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Арт стрийм 
21:30 В близък план                 
22:00 Новото познание
22:30 Музика, музика...
23:00 По света и у нас
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
1:10 Бразди
1:40 Добър ден с БНТ 2
2:40 БНТ на 60
3:40 Бързо, лесно, вкусно
4:10 Златни ръце
4:20 Култура.БГ
5:20 Знание.БГ 
5:50 Малки истории

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри 
6:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Култура.БГ
10:15 100% будни
11:15 В кадър
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:15 Местни избори 2019: 

Дебат
17:15 Малки истории
17:30 На фокус: Регионът
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки                
20:00 Репетиция                       
20:30 България от край до 

край 9
21:00 Бизнес.БГ
21:30 Олтарите на България
21:40 „Неосветеният храм – 

спомен за Йордан Радич-
ков“

22:15 По света и у нас
23:00 Спортни новини
23:15 Европейски маршрути
23:30 БНТ на 60
0:30 Още от деня
0:45 Пътеки
1:30 Малки истории
2:30 БНТ на 60
3:30 Бързо, лесно, вкусно
4:00 Натисни F1
4:15 Култура.БГ
5:15 Знание.БГ 
5:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06.00 „Трансформърс” еп.25
06.30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините 
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.36
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.66
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- 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: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.115
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.3
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 Премиера: „Помощ 112“ 

- екшън-криминална 
риалити поредица

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 
еп.15

00.30 „Втори шанс”  - сериал
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 

съБОТа, 19 ОкТОмВри
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6” 

еп.9, 10
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.19, 20
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T” 
12.00 bTV Новините  
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 „Научи ме да летя”
15.00 „Гласът на България“ 
16.00 „Мармалад“ - токшоу с 

водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план” 
- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - нов 
сезон

20.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-
алити, с.5

22.00 „Тъмни сенки” - хорър, 
комедия, фентъзи (САЩ, 
Австралия, 2012), ре-
жисьор Тим Бъртън, в 
ролите: Джони Деп, Ми-
шел Пфайфър, Ева Грийн, 
Хелена Бонъм Картър, 
Джаки Ърл Хейли, Джони 
Лий Милър, Бела Хийтко-
ут, Клоуи Грейс Морец, 
Алис Купър и др.

00.10 „Непростимо” - уестърн, 
драма (САЩ, 1992), ре-
жисьор Клинт Истууд, в 
ролите: Клинт Истууд, 
Морган Фрийман, Джин 
Хекман, Ричард Харис, 
Франсис Фишър и др.

02.30 „Карбовски: Втори план” 

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06.00 „Джи Ай Джо: Сигма 6” 

еп.11, 12
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.21, 22
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините 
12.30 „Ловци на храна”
13.00 „В добра компания” 
15.20 „Делфинът Бърни” - ек-

шън, комедия, семеен 
(Канада, 2018), режисьор 
Кърк Харис, в ролите: 
Лола Сълтън, Логан 
Алън, Кевин Сорбо и др.

17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
19.25 bTV Репортерите
20.00 „България търси талант“ 

- телевизионно шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Огненият пръстен” 
- фантастика, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2013), режисьор Гийермо 
дел Торо, в ролите: Ид-
рис Елба, Чарли Хънам, 
Ринко Кикучи, Диего 
Клатънхоф, Чарли Дей, 
Клифтън Колинс мл., Рон 
Пърлман и др.

01.00 „Коледна история 2” 
- семеен, комедия (Кана-
да, САЩ, 2012), режисьор 
Брайън Левант, в ролите: 
Даниел Стърн, Брейдън 
Лемастърс, Стейси Тра-
вис, Тиера Сковби и др.

02.50 „Търси се“ 
03.40 „120 минути” 

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.3 еп.26

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.37

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал с.6 еп.67

16.00 „Едно голямо семейство“ 
- сериал, с.2 еп.13

17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.116
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.4
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
23.00 bTV Новините - късна 

емисия
23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 

еп.16
00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-

ал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.1

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.38

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал с.6 еп.68

16.00 „Едно голямо семейство“ 
- сериал, с.2 еп.14

17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 „Местните 2019“ - пре-
дизборен дебат

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги ” - 
сериал, еп.5

21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-
алити, с.5

22.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 
еп.17

00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-
ал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ 

срЯДа, 23 ОкТОмВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.2

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.39

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.6 еп.69

16.00 „Едно голямо семейство“ 
- сериал, с.2 еп.15

17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13 еп.117

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Завинаги” - 
сериал, еп.6

21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-
алити, с.5

22.30 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 
еп.18

00.30 „Втори шанс” /п./ - сери-
ал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ 

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.3

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, с.2 еп.40
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.70
16.00 „Едно голямо семейство“ 

- сериал, с.2 еп.16
17.00 bTV Новините
17.30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.118
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Завинаги ” - 

сериал, еп.7
21.00 „Фермата: Нов свят“ - ри-

алити, с.5
22.30 Премиера: „Помощ 112“ 

- екшън-криминална 
риалити поредица

23.00 bTV Новините - късна 
емисия

23.30 „Луцифер” - сериал, с.3 
еп.19

00.30 „Втори шанс” 
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06.00 „Дневниците на вампи-

ра” еп.11, 12
08.00 „Гран Торино” 
10.30 „Дневниците на вампи-

ра”  с.8 еп.13, 14
12.30 Телепазар
12.45 „Ледена смърт” 
18.45 „Кибритлии” - крими-

нален, комедия (САЩ, 
2003), режисьор Ридли 
Скот, в ролите: Никълъс 
Кейдж, Алисън Ломан, 
Сам Рокуел, Брус Макгил, 
Найджъл Гибс, Шийла 
Кели и др.

20.50 „Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 „Ергенският запой Част 
III” - комедия (САЩ, 2013) 
режисьор Тод Филипс, 
в ролите: Брадли Купър, 
Зак Галифанакис, Ед 
Хелмс, Джъстин Барта, 
Кен Джонг, Джон Гуд-
ман, Мелиса Маккарти, 
Джефри Тамбор, Хедър 
Греъм, Майк Епс и др.

23.00 „Какво се случи с поне-
делник” - екшън, крими-
нален, фантастика (Ве-
ликобритания, Франция, 
Белгия, 2017), режисьор 
Томи Виркола, в ролите: 
Нуми Рапас, Глен Клоус, 
Уилем Дефо, Марван 
Кензари, Кристиан Рубек 
и др. [14+]

01.30 „Бруклинските стра-
жи” - екшън, трилър, 
криминален (САЩ, 2009), 
режисьор Антоан Фукуа, 
в ролите: Ричард Гиър, 
Дон Чийдъл, Итън Хоук, 
Уесли Снайпс, Винсънт 
Д`Онофрио, Лили Тей-
лър, Елън Баркин и др. 
[16+]

04.00 „Опасна зависимост” 

съБОТа, 19 ОкТОмВри
06.00 „Убийство в колежа” -
07.45 „Булка от интернет” 
09.45 „Момичето на отбора”
12.15 „Принцесата и дракона” - 

анимация, семеен (Русия, 
2018), режисьор Марина 
Нефьодова

14.30 „Кибритлии” 
16.45 „Ергенският запой Част 

III” -  (САЩ, 2013) 
18.45 „Гран Торино” - драма 

(САЩ, Германия, 2008), 
режисьор Клинт Истууд, 
в ролите: Клинт Истууд, 
Кристофър Карли, Би 
Ван, Ани Хер, Брайън 
Хейли, Джералдин Хюз, 
Дрима Уокър, Скот Исту-
уд и др.

20.50 „Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 „Човек от стомана” 
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Канада, 
Великобритания, 2013), 
режисьор Зак Снайдър, 
в ролите: Хенри Кавил, 
Ейми Адамс, Майкъл 
Шанън, Даян Лейн, Ръсел 
Кроу, Антье Трауе, Кевин 
Костнър, Айелет Цурер, 
Лорънс Фишбърн и др.

23.45 Cinema X: „Нощта на 
ужасите 2: Нова кръв” 
- хорър, трилър (САЩ, 
2013), режисьор Едуардо 
Родригес, в ролите: Уил 
Пейн, Джейми Мъри, 
Шон Пауър, Саша Пар-
кинсън и др. [16+]

01.45 „Съпруга под прикритие” 
- криминален, драма 
(тв филм, Канада, 2016), 
режисьор Чад Кроучак, 
в ролите: Джуъл Стейт, 
Райън Робинс, Мартин 
Къминс, Лий Гибсън и др.

03.30 „Какво се случи с поне-
делник” - екшън, крими-
нален, фантастика

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06.00 „Дневниците на вампи-

ра” еп.13
07.15 „Кибритлии” 
09.45 „О, братко, къде си?” 
12.15 „Да преживееш Коледа”
14.00 „Максимален удар” 
16.15 „Човек от стомана” 

- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Канада, 
Великобритания, 2013), 
режисьор Зак Снайдър, 
в ролите: Хенри Кавил, 
Ейми Адамс, Майкъл 
Шанън, Даян Лейн, Ръсел 
Кроу, Антье Трауе, Кевин 
Костнър, Айелет Цурер, 
Лорънс Фишбърн и др.

19.00 „Ледена смърт” - екшън, 
криминален, мистъри 
(САЩ, Канада, Франция, 
Турция, 2009), режисьор 
Доминик Сена, в ролите: 
Кейт Бекинсейл, Гей-
бриъл Макт, Том Скерит, 
Шон Дойл, Къламбъс 
Шорт, Алекс О`Лафлин, 
Ерин Хайкок, Башар Ра-
хал и др.

20.50 „Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 „Перфектната буря” - 
приключенски, екшън, 
драма (САЩ, 2000), режи-
сьор Волфганг Петерсен, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Марк Уолбърг, Джон 
Райли, Даян Лейн, Уилям 
Фиктнър и др.

23.30 „Специален отдел Q: 
Пациент 64” - крими-
нален, психотрилър 
(Дания, Германия, 2018), 
режисьор Кристофер Бо, 
в ролите: Николай Лий 
Коос, Фарес Фарес, Йо-
хане Луизе Смид, Сьорен 
Пилмарк и др. [14+]

02.00 „Нощта на ужасите 2: 
Нова кръв” - хорър, три-
лър (САЩ, 2013)

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
06.00 “Дневниците на вампи-

ра” еп.13, 14
08.00 “Ергенският запой Част III” 
10.15 “Дневниците на вампи-

ра”  с.8 еп.15, 16
12.15 Телепазар
12.30 “Опасна зависимост” 
14.15 “Перфектната буря”
16.45 “Ледена смърт” - екшън, 

криминален, мистъри 
(САЩ, Канада, Франция, 
Турция, 2009), режисьор 
Доминик Сена, в ролите: 
Кейт Бекинсейл, Гей-
бриъл Макт, Том Скерит, 
Шон Дойл, Къламбъс 
Шорт, Алекс О`Лафлин, 
Ерин Хайкок, Башар Ра-
хал и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Принцът и аз 4: Приклю-

чения в рая” - романти-
чен, комедия (тв филм, 
САЩ, 2010), режисьор 
Катрин Кирън, в ролите: 
Кам Хескин, Крис Гиър, 
Джонатан Фърт, Селина 
Ло и др.

20.50 “Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 Премиера: “Почти Ко-
леда” - комедия, драма 
(САЩ, Китай, 2016), режи-
сьор Дейвид Талбърт, в 
ролите: Кимбърли Елийс, 
Омар Епс, Дани Главър, 
Мо`Ник, Романи Малко и 
др.

23.15 “Усещане за жена” - 
драма (САЩ, 1992), 
режисьор Мартин Брест, 
в ролите: Ал Пачино, 
Крис О`Донъл, Джеймс 
Ребхорн, Габриел Ануар, 
Филип Сиймор Хофман и 
др.

02.15 “Дневниците на вампи-
ра” еп.15, 16

04.15 “Съпруга под прикритие” 
- криминален, драма

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06.00 “Дневниците на вампи-

ра” еп.15, 16
08.00 “Перфектната буря”
10.45 “Отново и отново”  еп.1, 2
12.45 Телепазар
13.00 “Човек от стомана”
15.45 “Усещане за жена” 
18.45 Телепазар
19.00 “Ергенският запой Част 

III” - комедия (САЩ, 2013) 
режисьор Тод Филипс, 
в ролите: Брадли Купър, 
Зак Галифанакис, Ед 
Хелмс, Джъстин Барта, 
Кен Джонг, Джон Гуд-
ман, Мелиса Маккарти, 
Джефри Тамбор, Хедър 
Греъм, Майк Епс и др.

20.50 “Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 Премиера: “Капитан Фан-
тастик” - комедия, драма 
(САЩ, 2016), режисьор 
Мат Рос, в ролите: Виго 
Мортенсен, Джордж 
Маккей, Саманта Айлър, 
Аналийз Басо, Никълъс 
Хамилтън, Стив Зан, 
Франк Лангела и др.

23.30 “Двете лица на януари” 
- трилър (САЩ, 2014), 
режисьор Хосеин Амини, 
в ролите: Игит Йозше-
нер, Виго Мортенсен, 
Кирстен Дънст, Оскар 
Айзък, Промитеас Али-
феропулос, Дейзи Бевън, 
Никос Мавракис, Сократ 
Алафоуцос и др.

01.30 “Отново и отново” еп.1, 2
03.30 “Момичето на отбора” 

- комедия, романтичен, 
драма (САЩ, Германия 
2008), режисьор Джордж 
Клуни, в ролите: Джордж 
Клуни, Рене Зелуегър, 
Джон Кразински, Рик 
Форестър, Уейн Дювал, 
Джонатан Прайс и др.

срЯДа, 23 ОкТОмВри
06.00 “Отново и отново” еп.1, 2
08.15 “Опасна зависимост” - 

трилър (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Моника 
Мичъл, в ролите: Андреа 
Боуен, Скот Листър, Чила 
Хорсдал, Морган Тейлър 
Кембъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 “Отново и отново”  еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 “Смъртоносна женитба”
14.15 “Принцът и аз 4: Приклю-

чения в рая” 
16.15 “Да преживееш Коледа”
18.15 “Човек от стомана” 
20.50 “Като на кино” - предава-

не за кино
21.00 “Перфектно убийство” 

- трилър, криминален, 
драма (САЩ, 1998), ре-
жисьор Андрю Дейвис, в 
ролите: Майкъл Дъглас, 
Гуинет Полтроу, Виго 
Мортенсен, Дейвид Су-
шей, Сарита Чаудъри и 
др.

23.15 “Море от любов” - кри-
минален, романтичен 
(САЩ, 1989), режисьор 
Харолд Бекър, в ролите: 
Ал Пачино, Елън Баркин, 
Джон Гудман, Майкъл Ру-
кър, Уилям Хики, Ричард 
Дженкинс, Пол Калдерон 
и др.

01.30 “Отново и отново” еп.3, 4
03.30 “Бруклинските стра-

жи” - екшън, трилър, 
криминален (САЩ, 2009), 
режисьор Антоан Фукуа, 
в ролите: Ричард Гиър, 
Дон Чийдъл, Итън Хоук, 
Уесли Снайпс, Винсънт 
Д`Онофрио, Лили Тей-
лър, Елън Баркин и др. 
[16+]

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06.00 “Отново и отново” еп.3, 4
08.00 “Смъртоносна женитба”
10.00 “Отново и отново”  еп.5, 6
12.15 “Съпруга под прикритие”
14.00 “Подменена самолич-

ност” 
15.45 “Капитан Фантастик” - 

комедия, драма (САЩ, 
2016), режисьор Мат Рос, 
в ролите: Виго Мортен-
сен, Джордж Маккей, 
Саманта Айлър, Аналийз 
Басо, Никълъс Хамилтън, 
Стив Зан, Франк Лангела

18.30 “Перфектната буря” - 
приключенски, екшън, 
драма (САЩ, 2000), режи-
сьор Волфганг Петерсен, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Марк Уолбърг, Джон 
Райли, Даян Лейн, Уилям 
Фиктнър и др.

20.50 “Като на кино” - предава-
не за кино

21.00 “Апалуза” - уестърн, кри-
минален, романтичен, 
драма (САЩ, 2008), режи-
сьор Ед Харис, в ролите: 
Ед Харис, Рене Зелуегър, 
Джереми Айрънс, Виго 
Мортенсен, Ланс Хе-
нриксен, Тимъти Мърфи, 
Тимъти Спол, Робърт 
Хареги и др.

23.15 “Източни обещания” - 
криминален, драма, три-
лър (Великобритания, 
Канада, САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Кронен-
бърг, в ролите: Джоузеф 
Алтън, Наоми Уотс, Виго 
Мортенсен и др. [14+]

01.15 “Отново и отново” еп.5, 6
03.15 “Перфектно убийство” 

- трилър, криминален, 
драма (САЩ, 1998), ре-
жисьор Андрю Дейвис, в 
ролите: Майкъл Дъглас, 
Гуинет Полтроу, Виго 
Мортенсен

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06.00 „Теория за големия 

взрив” с.4 еп.9, 10
07.00 „Столичани в повече”
08.00 „Двама мъже и полови-

на”
09.00 „Бездомното шоу на 

Башар Рахал” - токшоу 
(2015), еп.13

10.00 „Кухня в Париж” - коме-
дия (Русия, 2014), режи-
сьор Дмитрий Дяченко, 
в ролите: Дмитрий Наза-
ров, Марк Богатирьов, 
Елена Подкаминская, 
Дмитрий Нагиев, Олег 
Табаков, Венсан Перес, 
Михаил Тарабукин и др.

12.00 „По средата”
13.00 „Супер екипаж”
14.00 „Двама мъже и полови-

на”
15.00 „Новите съседи”
16.30 „На гости на третата пла-

нета” еп.84
17.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.11, 12

18.00 „По средата” с.8 еп.15, 16
19.00 „Столичани в повече” с.9 

еп.9
20.00 „Новите съседи” en.35
21.30 „На гости на третата пла-

нета”
22.00 „Двама мъже и полови-

на” с.2 еп.24, с.3 еп.1
23.00 Премиера: „Супер еки-

паж” еп.9, 10
00.00 „Кухня в Париж” /п./ - ко-

медия (Русия, 2014)
02.00 „Теория за големия 

взрив”
03.00 „По средата”
04.00 „Столичани в повече”

съБОТа, 19 ОкТОмВри
06.00 „Теория за големия 

взрив” с.4 еп.11, 12
07.00 „По средата”
08.00 „Томас и приятели” еп.13 

- 15
09.00 „Теория за големия 

взрив” еп.17, 18
10.00 „Лъжльото” - фентъзи, 

комедия (САЩ, 1997), 
режисьор Том Шейдиак, 
в ролите: Джим Кери, 
Мора Тиърни, Джъстин 
Купър, Аманда Донохоу, 
Кери Елуес, Дженифър 
Тили, Суси Кърц и др.

12.00 „Чаровният принц” - 
анимация, музикален, 
романтичен (Канада, 
Великобритания, САЩ, 
2018), режисьор Рос Ве-
нокур

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка” с.2 еп.3

15.00 „Супер екипаж”
16.00 „Новите съседи”
19.30 „На гости на третата пла-

нета”
20.30 „Мистър Бийн” - комедия 

(Великобритания, САЩ, 
1997), режисьор Мел 
Смит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Питър Макни-
къл, Джон Милс, Памела 
Рийд, Харис Юлин, Бърт 
Рейнолдс, Джони Галеки

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./ с.2 еп.3

23.30 „Двама мъже и полови-
на”

01.00 „Супер екипаж”
02.00 „Теория за големия 

взрив”
04.00 „Полицаят от Рубльовка”
05.00 „Теория за големия 

взрив”

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06.00 „Теория за големия 

взрив” с.4 еп.13, 14
07.00 „По средата”
08.00 „Томас и приятели” еп.16 

- 18
09.00 „Теория за големия 

взрив” еп.19, 20
10.00 „Мистър Бийн” - комедия 

(Великобритания, САЩ, 
1997), режисьор Мел 
Смит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Питър Макни-
къл, Джон Милс, Памела 
Рийд, Харис Юлин, Бърт 
Рейнолдс, Джони Галеки

12.00 „Кухня в Париж” - коме-
дия (Русия, 2014), режи-
сьор Дмитрий Дяченко, 
в ролите: Дмитрий Наза-
ров, Марк Богатирьов, 
Елена Подкаминская, 
Дмитрий Нагиев, Олег 
Табаков, Венсан Перес, 
Михаил Тарабукин и др.

14.00 Премиера: „Полицаят от 
Рубльовка” с.2 еп.4

15.00 „Супер екипаж”
16.00 „Новите съседи”
19.30 „На гости на третата пла-

нета”
20.30 „Лъжльото” - фентъзи, 

комедия (САЩ, 1997), 
режисьор Том Шейдиак, 
в ролите: Джим Кери, 
Мора Тиърни, Джъстин 
Купър, Аманда Донохоу, 
Кери Елуес, Дженифър 
Тили, Суси Кърц и др.

22.30 „Полицаят от Рубльовка” 
/п./ с.2 еп.4

23.30 „Двама мъже и полови-
на”

01.00 „Супер екипаж”
02.00 „Теория за големия 

взрив”

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.15, 
16

07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.11, 12

10.00 “Родители” - комедия, 
драма (САЩ, 1989), 
режисьор Рон Хауърд, 
в ролите: Стив Мартин, 
Мери Стийнбъргън, Даян 
Уийст, Киану Рийвс, Хоа-
кин Финикс и др.

12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Супер екипаж” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 “Новите съседи” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.85
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.21, 22
18.00 “По средата” - сериал, с.8 

еп.17, 18
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.9 еп.10
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, en.36
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.2, 3
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж” - сериал, еп.11, 12
00.00 “Родители” /п./ - коме-

дия, драма (САЩ, 1989)
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “По средата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” 
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06.00 “Теория за големия 

взрив” с.4 еп.17, 18
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Домашен арест” /п./ - 

сериал, с.2 еп.21, 22
10.00 “Непоносима жестокост” 

- криминален, комедия, 
романтичен (САЩ, 2003), 
режисьори Джоуел Коен 
и Итън Коен, в ролите: 
Джордж Клуни, Катрин 
Зита-Джоунс, Джефри 
Ръш, Седрик Шоумена, 
Едуард Хърман, Пол 
Аделстайн

12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Супер екипаж” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 “Новите съседи” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.86
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.13, 14

18.00 “По средата” - сериал, с.8 
еп.19, 20

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.9 еп.11

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.37

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.3 еп.4, 5

23.00 Премиера: “Супер еки-
паж” - сериал, еп.13, 14

00.00 “Непоносима жестокост” 
/п./ - криминален, коме-
дия, романтичен (САЩ, 
2003)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

срЯДа, 23 ОкТОмВри
06.00 “Теория за големия 

взрив” с.4 еп.19, 20
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

/п./ - комедийно шоу 
(2019 - есен), еп.11, 12

10.00 “Залог за любов” - коме-
дия (Русия, 2016), режи-
сьор Артьом Михалков, 
в ролите: Ованес Азоян, 
Андрей Бурковский, 
Катерина Шпица, Андрей 
Смоляков, Ян Цапник, 
Вадим Андреев и др.

12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Супер екипаж” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 “Новите съседи” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.87
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.23, 24
18.00 “По средата” - сериал, с.8 

еп.21, 22
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.9 еп.12
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, en.38
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.6, 7
23.00 Премиера: “Супер еки-

паж” - сериал, еп.15, 16
00.00 “Залог за любов” /п./ - 

комедия (Русия, 2016)
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “По средата” - сериал
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06.00 “Теория за големия 

взрив”   с.4 еп.21, 22
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Домашен арест” /п./ - 

сериал, с.2 еп.23, 24
10.00 “Кутийковците” 
12.00 “По средата” - сериал
13.00 “Супер екипаж” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.00 “Новите съседи” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.88
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019 - 
есен), еп.15, 16

18.00 “По средата” - сериал, 23 
еп. с.8 еп.23

18.30 Премиера: “По средата” - 
сериал, с.9 еп.1

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.9 еп.13

20.00 “Новите съседи” - сери-
ал, en.39

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.3 еп.8, 9

23.00 Премиера: “Супер еки-
паж” - сериал, еп.17, 18

00.00 “Отведи ме вкъщи дове-
чера” - романтичен, ко-
медия, драма (САЩ, Гер-
мания, 2011), режисьор 
Майкъл Даус, в ролите: 
Тофър Грейс, Ана Фарис, 
Дан Фоглър, Териса Пал-
мър, Крис Прат, Мишел 
Трактенбърг, Боб Оден-
кърк, Джей Джаблонски 
и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал
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пЕТък, 18 ОкТОмВри
07.00 Новини
07.10 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 „Местно време” - Разград
09.15 „Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 „Местно време” - Плевен
10.20 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 11 епизод 
(п)

11.15 ТВ пазар
11.30 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

12.30 Новини
12.50 „Местно време” - Елхово
13.00 ТВ пазар
13.15 „Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 12 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 „Местно време” - Велико 

Търново
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Хрът-

ката” - криминален 
сериал, първи сезон, 7 и 
8 епизод

18.20 „Дискусионен клуб” с 
водещ Велизар Енчев

19.20 „Местно време” - Русе, І 
част

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.15 Актуален коментар
21.00 „Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: „Пъзел” 

(2013 г.), Румъния
23.40 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
00.40 Новини (п)
01.20 „България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.20 „Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

съБОТа, 19 ОкТОмВри
07.00 „България в картини” 
07.30 „Холивудски знаменито-

сти”
07.55 „Миа и аз”
08.20 „Местно време” - Русе, ІІ 

част
08.30 „Преселение”, 5 епизод
09.30 „Шевица” - фолклорно 

предаване 
10.30 „Апокрифните еванге-

лия” 
11.15 ТВ пазар
11.30 „Дискусионен клуб”
12.30 Новини
13.05 „Червен картон”
14.20 „Местно време” - Кар-

лово
14.30 „Професия Турист”: Дуб-

ровник
15.00 „Цветен следобед”
15.50 „Местно време” - Братя 

Даскалови
16.00 „Внучка на троянски 

зограф” 
16.30 „Местно време” - Обез-

людени села
16.45 Киносалон БСТВ: „Пъзел” 

(2013 г.), Румъния
18.20 „Местно време” - До-

брич, І част
18.30 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
19.30 Новини 
20.10 „Местно време” - обзор
21.10 Киносалон БСТВ: „Дру-

гото мълчание” (2011 г.), 
Франция/Аржентина

22.40 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 

23.40 Новини 
00.20 „Дискусионен клуб” 
01.20 „Гласове”
02.20 „Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
03.30 „За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
07.00 „Възрожденец по дух и 

наследство” 
07.30 „Холивудски знаменито-

сти”
07.55 „Миа и аз” - детски сери-

ал
08.20 „Местно време” - До-

брич, ІІ част
08.30 „Апокрифните еванге-

лия”  
09.30 „Професия Турист”: Дуб-

ровник 
10.00 „Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 ТВ пазар
11.15 „Местно време” - Плодо-

витово, Медово, Марко-
во

11.30 „Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 

12.30 Новини
13.05 „Местно време” - Бяла, 

Русенско
13.20 „Изкуството е вечно” 
13.50 „Местно време” - Благо-

евград
14.00 „Културен фронт” с Юлия 

Владимирова
15.15 „Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ

16.05 „Местно време” - Хисаря
16.20 Киносалон БСТВ: „Дру-

гото мълчание” (2011 г.), 
Франция/Аржентина

17.45 „Преселение” , 6 епизод
18.30 „Гласове” с водещ Явор 

Дачков
19.30 Новини 
20.10 „Местно време” - обзор
21.10 Киносалон БСТВ: „Не 

тъгувай” (1968 г.), СССР
22.40 „Гласове”
23.40 Новини 
00.20 „Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
01.20 „Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
02.20 „За историята - свобод-

но” 

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Хисаря, 

ІІ част
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Местно време” - Горна 

Оряховица
10.20 “Жоакина, доня Револю-

ция”- сериал, 12 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Карно-

бат
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 13 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Петрич
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Не 

тъгувай” (1968 г.), СССР
18.20 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

19.20 “Местно време” - Хаско-
во, І част

19.30 Новини 
20.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев
21.00 Предизборни акценти
21.30 “Местно време” - обзор
22.30 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален се-
риал, втори сезон, 1 и 2 
епизод, (2013 г.), Украйна

00.20 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински 

01.20 Новини 
01.50 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
04.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 
06.00 “Не се страхувай” 

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Хаско-

во, ІІ част
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Местно време” - Малко 

Търново
10.20 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 13 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Не се страхувай” с Васил 

Василев 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Разлог
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 14 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Мъг-

лиж
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален се-
риал, втори сезон, 1 и 2 
епизод, (2013 г.), Украйна

18.20 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

19.20 “Местно време” - Хар-
манли, І част

19.30 Новини 
20.00 Актуален коментар
20.30 Предизборни акценти
21.00 “Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален 
сериал, втори сезон, 3 и 
4 епизод

23.50 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

00.50 Новини 
01.20 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.20 “Не се страхувай” с Васил 

Василев 
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 

срЯДа, 23 ОкТОмВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Хар-

манли, ІІ част
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Местно време” - Сан-

дански
10.20 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 14 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Трявна
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Рево-

люция” - сериал, 15 
епизод

14.00 “Следобед с БСТВ” с во-
дещ Елена Пенчукова

16.00 “Местно време” - Средец
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален 
сериал, втори сезон, 3 и 
4 епизод 

18.20 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов

19.20 “Местно време” - Белене
19.30 Новини 
20.00 Актуален коментар
20.30 Предизорни акценти
21.00 “Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален 
сериал, втори сезон, 5 
и 6 епизод

23.50 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

00.50 Новини 
01.20 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.20 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
04.30 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова 
06.30 Актуален коментар 

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
07.00 Новини
07.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 “Местно време” - Плов-

див, район Западен
09.15 “Холивудски знаменито-

сти”
09.45 ТВ пазар
10.00 “Местно време” - Плов-

див, район Северен
10.20 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 15 епизод 
11.15 ТВ пазар
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Плов-

див, район Източен
13.00 ТВ пазар
13.15 “Жоакина, доня Револю-

ция” - сериал, 16 епизод
14.00 “Следобед с БСТВ” с во-

дещ Елена Пенчукова
16.00 “Местно време” - Плов-

див, район Централен и 
Южен

16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален 
сериал, втори сезон, 5 
и 6 епизод 

18.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.20 “Местно време” - Плов-
див, район Тракия

19.30 Новини 
20.00 Актуален коментар
20.30 Предизборни акценти
21.00 “Местно време” - обзор
22.00 Киносалон БСТВ: “Хрът-

ката” - криминален 
сериал, втори сезон, 7 и 
8 епизод

23.50 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 

00.50 Новини 

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) 
15.00 „Черна роза” – сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни”  (пре-
миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 Студио „Игри на волята: 
България“

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

съБОТа, 19 ОкТОмВри
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
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 „Макс 2” (премиера) – с 

уч. на Зейн Остин, Фран-
ческа Капалди, Рийз 
Алекзандър, Локлин 
Мънро и др.

14.50 „Тежка категория”  -  с уч. 
на Кевин Джеймс, Салма 
Хайек, Хенри Уинклър, 
Грег Джърман, Джо Ро-
угън 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 „Маскираният певец” 

(премиера) – забавно 
предаване 

22.00 „Царството на Огъня” – с 
уч. на  Матю 
Макконахи, Джерард 
Бътлър, Изабела Скоруп-
ко, Крисчън Бейл и др.

00.00 „Тя” – с уч. на Хоакин Фи-
никс, Ейми Адамс, Крис 
Прат, Руни Мара и др.

04.20 „Тежка категория”  -  с уч. 
на  Кевин Джеймс, 

Салма Хайек, Хенри Уин-
клър, Грег Джърман, Джо 
Роугън и др. /п/ 

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Ще се омъжа за принц” 

(премиера) –  с уч. на  
Фиона Гюбелман, Торанс 
Комбс, Кармен дю Сотой, 
Фиона Бел и др.

14.15 „Запечатано с любов” 
(премиера) – с уч. на 
Джен Лили, Райън Пиви, 
Брендън Съндърланд, 
Киара Зани и др.

16.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

16.55 Неделята на NOVA – пуб-
лицистично токшоу

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Невероятният Спай-

дърмен” – с уч. на Андрю 
Гарфийлд, Ема Стоун, Рис 
Айфънс, Денис Лиъри, 
Мартин Шийн, Сали Фий-
лд и др.

22.50 „Отряд обирджии” (пре-
миера) – с уч. на Джей 
Кей Симънс, Съливан 
Стейпълтън, Чарли Бюли, 
Силвия Хукс и др.

01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.30 „Ще се омъжа за принц” 

–  с уч. на  Фиона Гю-
белман, Торанс Комбс, 
Кармен дю Сотой, Фиона 
Бел и др. /п/

05.20 „Добрата съпруга” – се-
риен филм, сезон 3 /п/

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Черна роза” – сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни” (пре-
миера)  – телевизионна 
игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/ 

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Черна роза” – сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни”  (пре-
миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм 

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

срЯДа, 23 ОкТОмВри
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Черна роза” – сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни” (пре-
миера)  – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) – риали-
ти 

22.00 „Пътят на честта” (преми-
ера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм
05.20 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3 /п/

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Черна роза” – сериен 

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

18.00 „Семейни войни”  (пре-
миера) – телевизионна 
игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Кръв-
ни връзки”  (премиера) 
– сериен филм, сезон 8 

21.00 „Игри на волята: Бълга-
рия“ (премиера) 

22.00 „Кошмари в кухнята” – 
риалити

23.00 Новините на NOVA
23.30 „Добрата съпруга” – се-

риен филм, сезон 3
00.30 „Скорпион” – сериен 

филм, сезон 2
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Слънце и луна” – сериен 

филм

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  „Без монтаж”
09:45 Телемаркет
10:00  НОВИНИ
10:15  „Денят на живо” - 

/п/ 
11:00  НОВИНИ1
11:15  „Резултатът” - /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” -/п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

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

съБОТа, 19 ОкТОмВри
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 Документален филм на 

Канал 3
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 

– здравно предаване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:30 „Другото лице” /п/
10:00 „Интервю с Наделина 

Анева” 
10:45 Телемаркет
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45  „Без монтаж”
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30  „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 Документален филм на 

Канал 3
14:00  НОВИНИ
14:15 „Икономика и бизнес”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 Документален филм на 

Канал 3
17:00 “Офанзива с Любо Огня-

нов” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 Документален филм на 

Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Холивуд”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” /п/

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
07:00 „Парламентът на фокус” - 

/п/
07:15 Документален филм на 

Канал 3
08:00  „Пулс” – здравно преда-

ване
08:30 „Социална мрежа” /п/
09:00 „Холивуд” - /п/
09:30 „Резултатът”
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

нов- /п/
11:45  Телемаркет 
12:00 НОВИНИ
12:15 „Букмейкър”
12:30 „Икономика и бизнес” 

-/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Документален филм на 

Канал 3
14:00 НОВИНИ
14:15 „Холивуд” -/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Патарински LIVE” - /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева - /п/
17:00 “Беновска пита” 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 Документален филм на 

Канал 3
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Парчета от реалността”
22:30 „Другото лице”
23:00 НОВИНИ
23:15 “Беновска пита” – /п/
01:00 НОВИНИ /п/

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин” – инфор-

мационен блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Денят на живо” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Холивуд”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” с Наде-

лина Анева
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” - /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 „Всяка сутрин”
09:00 НОВИНИ
09:15 „Пулс” – /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Денят на живо” - /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 ”Другото лице”-/п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 „Офанзива” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

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

срЯДа, 23 ОкТОмВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – инфор-

мационен блок
09:00  НОВИНИ
09:15  “Икономика и бизнес” 
09:45 Телемаркет
10:00  НОВИНИ
10:15  „Денят на живо”
11:00  НОВИНИ1
11:15  „Резултатът” - /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 „Интервю” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” - /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

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

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  „Без монтаж”
09:45 Телемаркет
10:00  НОВИНИ
10:15  „Денят на живо” 
11:00  НОВИНИ1
11:15  „Резултатът” - /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 „Интервю” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” -/п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Денят на живо” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Денят на живо” /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения
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пЕТък, 18 ОкТОмВри
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
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)
18:35  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:40  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Данила Козловский, Клавдия 

Коршунова, Игорь Гордин в 
фильме «Дубровский» (16+)

23:45  «Вечерний Ургант» (16+)
00:40  Анна Самохина, Олег Ян-

ковский, Сергей Безруков, 
Владимир Меньшов в фильме 
«Китайский сервизъ» (16+)

02:25  Юлия Пересильд, Сергей Гар-
маш в фильме Павла Чухрая 
«Холодное танго» (16+)

04:10  «Про любовь» (16+)
04:55  «Наедине со всеми» (16+)

съБОТа, 19 ОкТОмВри
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:50  Ирина Купченко, Александр 

Збруев в фильме «Одинокая 
женщина желает познакоми-
ться» (12+)

08:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

08:55  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Скорая помощь» 

(16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Михаил Козаков. „Разве я не 

гениален?!“» (12+)
13:15  Фильм «Человек-амфибия» 

(0+)
15:05  Михаил Козаков, Александр 

Калягин в комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!» (12+)

16:55  Фильм Михаила Козакова 
«Покровские ворота» (0+)

19:30  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:00  «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр (16+)

00:10  Павел Прилучный, Анна 
Старшенбаум, Илья Глинни-
ков, Алексей Чадов в фильме 
«Любовь с ограничениями» 
(16+)

01:55  Александр Абдулов, Татьяна 
Друбич, Владимир Зельдин, 
Александр Кайдановский, 
Алексей Жарков в фильме 
Станислава Говорухина «Де-
сять негритят» (12+)

04:10  Евгений Леонов, Владимир 
Носик, Галина Польских, Ека-
терина Стриженова в фильме 
«Американский дедушка» 
(16+)

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06:00  Новости
06:10  «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)
07:05  Элина Быстрицкая, Сергей 

Бондарчук в фильме «Не-
оконченная повесть» (12+)

08:45  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:05  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Видели видео?» (6+)

13:30  Алексей Баталов, Инна Мака-
рова в фильме «Дорогой мой 
человек» (12+)

15:20  Елена Сафонова, Сергей Жи-
гунов в фильме «Принцесса 
на бобах» (12+)

17:20  «Наедине со всеми» (16+)
18:00  Премьера. Концерт Наташи 

Королевой «Ягодка» (12+)
19:25  Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!». Новый сезон (0+)
21:00  «Время»
22:00  Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» (16+)

23:45  Кирилл Фролов, Дмитрий 
Дюжев в комедии «Огни бо-
льшой деревни» (16+)

01:10  Дмитрий Харатьян, Келли 
Мак-Грилл, Андрей Мягков 
в фильме «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

02:45  Олег Даль, Марк Бернес в 
фильме «Женя, Женечка и 
„катюша“» (12+)

04:10  «Про любовь» (16+)
04:55  «Наедине со всеми» (16+)

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:20 Сто причин для смеха. Семен 

Альтов
23:45 Право последней ночи. Х/ф
01:15 Белая студия. Леонид Ярмольник
02:00 О любви. Х/ф
03:15 Екатерина. Взлет
04:55 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБОТа, 19 ОкТОмВри
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время
11:40 Пешком... Москва - Киевское шоссе
12:10 Пятеро на одного
12:50 Петросян-шоу
14:45 Поезд судьбы. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Завтра будет новый день. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Из жизни начальника уголовного 

розыска. Х/ф
02:45 Серьезные отношения. Х/ф
05:45 Пешком... Москва - Киевское шоссе

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06:45 Эхо греха. Х/ф
08:30 Сам себе режиссер
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:50 Смеяться разрешается
14:45 Молодая жена. Х/ф
16:30 Третий должен уйти. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:00 К 100-летию со дня рождения М. 

Карима. Мустай

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком
пЕТък, 18 ОкТОмВри

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
04:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 19 ОкТОмВри
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
12:00 Ключът към успеха 
12:30 Лъжливи рими - сериал - 

11 еп.
13:00 Времена и нрави - избра-

но 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
16:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 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 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шоуто на Мавриков 

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
07:00 Ekids- Анимация 
10:00 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
11:00 ЕвроДикоФ
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 Лъжливи рими - сериал - 

12 еп.
19:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
20:00 Времена и нрави
22:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави
04:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
05:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Седмичник с Владо Бере-

ану - с Владо Береану 
13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Времена и нрави - избра-

но 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
21:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
04:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

06:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 23 ОкТОмВри

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Заедно българи - с проф. 

Александър Томов 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Местни избори 2019 - де-

бат за кмет на гр. София 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
13:00 Новини 
13:15 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

06:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

пЕТък, 18 ОкТОмВри
07.45  Новини 
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  „Паралакс“ - публици-

стично предаване 
14.00 „Дискусионно студио“ 
15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти 
17.30  Новини на живо
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ „СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  „Час по България” с 
водещ Пламен Павловна 
живо

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30  Дневниците на уфолога 
23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето. 
01.00  “Дискусионно студио” 
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00  “Директно за култура „ с 

водещ Любомир Захари-
ев 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 

06.45  Дискусионно студио”

съБОТа, 19 ОкТОмВри
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  „Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30  НОВИНИ – обедна 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

17.45  “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 
22.30  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия 

23.00  „Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето + Другата исто-
рия 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката 

03.15  „Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване 
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри 
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 - 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
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“ 
23.30  „Фронтално” 
01.30  Новини.Прогноза за 

времето
01.45  „Паралакс“ - 
03.15  Прокудени от бащин 

край - 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт 
05.15  „Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

06.45  „Дискусионно студио” 

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
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” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето. 
01.00  Дискусионно студио” 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00  Телевизионен форум 
05.00  Облаче ле, бяло 
06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
06.45  Дискусионно студио” 

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
07.45  Новини 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то 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” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  „Директно за културата“
00.30  Новини. Прогноза за 

времето. 
01.00  “Дискусионно студио” 
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
03.00  „Фронтално“ 
05.00  “Разбулване“ - 
06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
06.45  Дискусионно студио” 

срЯДа, 23 ОкТОмВри
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
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” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето 
00.30  Дискусионно студио” 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
02.30  “Нови хоризонти“ 
03.30  Алтернативи - 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
06.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
06.45  Дискусионно студио” 

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то 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” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето 

01.00  „Дискусионно студио“ 
03.00  “Първото благо“ - 
04.00  “Край Босфора“ 
05.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
05.45  Дискусионно студио” 
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продуктът „колон клийнър“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:  

https://biotica.bg/  или в повечето аптеки в страната.
промоционалната цена до изчервпане на количествата е: 
1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /Общо: 39 лв./
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 37 лв. + безплатна доставка /Общо: 111 лв./

В червата на всеки 
от нас има 15 килогра-
ма отрови, които водят 
до тежки заболявания, 
затова системното им 
пречистване е от огро-
мно значение. Много хо-
ра смятат, че за да пре-
чистят червата и стомаш-
но-чревния тракт, е не-
обходимо да си направят 
клизма. Това обаче далеч 
не е така, защото отрови-
те и опасните наслоява-
ния не могат да бъдат из-
чистени само с помощта 
на клизма.

Все по-често се среща 
проблемът с нередовни-
те черва, а това води до 
почти всички останали 
здравословни пробле-
ми. Остатъчната храни-
телна маса е добре да се 
изхвърля редовно, защо-
то, престоявайки в чер-
вата ни, започва да заг-
нива, отделените газове 
и вещества са токсични и 
лесно преминават в кръ-
вообращението и така се 
разпространяват по ця-
лото ни тяло.

За профилактика и 
предпазване от поли-
пи и рак на дебелото 
черво, аз препоръчвам 
един съвременен фи-
топродукт, който по ес-
тествен начин пречист-
ва червата и предпаз-
ва от образуване на ту-
мори по дебелото чер-
во. Продуктът се каз-
ва колон клийнър и 
стана много известен 
след масивното му по-
казване по телевизия-
та. Съдържа натурал-
ни биосубстанции, ко-
ито подпомагат естест-
веното изпразване на 
чревния тракт и участ-
ват активно в процеси-
те на детоксикация на 
тялото и поддържане-
то на здрава храносми-

За контакти: Вита Херб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

ВЕЧЕ НЯМАМ 
БОЛКИ В СТАВИТЕ

Името ми е Любка 
Кожухарова от гр. Пе-
трич. Пиша, за да из-
кажа своята благодар-
ност към Вас и проду-
кта Ви „ставиен“. Про-
четох за него от вест-
ник, посъветвах се с 
личния лекар и реших 
да си го купя. Преди то-
ва бях ползвала и дру-
ги продукти, но няма-
ше особени резултати.

След известно вре-
ме започнах да чувст-
вам леко-
та, по-мал-
ки и по-ле-
ки болки. 
Преди то-
ва, особе-
но сутрин, 
а също та-
ка след 
продължи-
телно зас-
тояване на 
легло или 
стол, оп-
итвайки се 
да стана, 
ч у в с т в а х 
остри бол-
ки в стави-
те на кра-
ката, кръ-
ста и гър-
ба. Правех 
предвари-
телни дви-

любка кожухарова, петрич

жения на място, за да 
тръгна.

Сега чувствам улес-
нение, по-малко ме бо-
лят ставите при дви-
жение и имам по-го-
лям кураж да тръгна 
напред.

Вече минах 80 годи-
ни и „ставиен“ ме уле-
снява в домакинската 
ми работа и изобщо – 
движа се по-леко. От 
сърце благодаря за то-
зи продукт!

ХИАЛУРОнОвАтА 
кИСеЛИнА 
И СтАвИте

Хиалуроновата ки-
селина е във всички 
нас още от момента 
на раждане, но коли-
чеството ú в органи-
зма намалява с възрас-
тта и допринася към 
процеса на стареене. 
ХК може да бъде наме-
рена в значителни ко-
личества на местата, 
където има свързваща 
тъкан, като ставите, 
кожата и сърдечните 
клапи. В момента хиал-
уроновата киселина е 
използвана най-често 
при ставни проблеми 
като артрит, износва-
не на ставите, както 
и подмладяващи про-
цедури. Тя е съставна 
част на синовиалната 
течност, намираща се 
в ставите и действа-
ща като смазка меж-
ду тях. 

Проблемите на-
стъпват, когато сло-
ят от хиалурон изтъ-
нее и по този начин 
предпазващото му от 
триене действие на-
малява.

ГОЛемИЯт ПОЛИП ЗА 10 ГОДИнИ 
СтАвА РАк нА ДеБеЛОтО чеРвО!

д-р асенов: 

при поръчка на три продукта 
получавате подарък книжка 

„лечебните билки на България“.

Злокачествените заболявания и хроничният запек са 
предпоставка за развитие на рак на дебелото черво

лателна система. колон 
клийнър отмива всич-
ки престояли и загни-
ли остатъци по храно-
смилателната система, 
особено добре изчист-
ва от натрупани шлаки 
и мазнини по лигавица-
та и стените на дебело-
то черво.

Продуктът се използ-
ва за ефективното про-
чистване на полипите в 
дебелото черво  – при-
чини за стомашно-чрев-
ните възпаления, дис-
бактериозата и наруше-
ната чревна флора, фа-
милната аденоматозна-
полипоза, тумори и от-
слабването на имунната 
система.

колон клийнър съ-
държа: 

псилиум екстракт 
412 mg (индийски

 живовляк)
Чудодейно средство, 

което подобрява рабо-
тата на дебелото чер-
во – облекчава консти-
пацията, предизвикана 
от фактори, свързани с 
начина на живот. В слу-
чай на диария, псилиум 
фибрите абсорбират из-
лишната вода в червата, 
изсушават хранителната 
маса и така забавят пъ-
тя й. Прилага се успеш-
но при храносмилател-
ни неразположения – ус-
покояващото и защитно-
то му действие полвиява 
благоприятно целия сто-
машно-чревен тракт. Ре-
гулира чревната перис-
талтика – псилиум спо-
мага за забавяне или ус-
коряване на перисталти-
ката. Намалява холесте-
рола, понижава нивото 
на кръвната захар, на-
малява телесното тегло.

Екстракт от алое вера 
412 mg

Подпомага лечени-
ето на лигавицата на 
стомаха, поддържа 
джобовете и гънките 
на дебелото черво 
чисти, като не поз-
волява натрупване-
то на отровни ве-
щества в тях. Акти-

вира имунните клетки.
Екстракт от сена 

138 mg (майчин лист)
Има мощни слабител-

ни свойства. Считана е 
за най-ефективенния 
билков лаксатив, в пъти 
по-добър от всички из-
вестни природни сред-
ства. Билката стимулира 
чревната перисталтика, 
възпрепятства абсорби-
рането на течности от де-
белото черво. Подобря-
ва работата на черния 
дроб, помага при хемо-
роиди и фисури. Сена се 
използва още при кож-
ни възпаления, очни за-
болявания, анемия, ате-
росклероза, жълтеница.

Екстракт от тиквени 
семки 138 mg

Съдържа в концентри-
ран вид безброй много 
важни за качествената 
обмяна вещества - вита-
мини, микроелементи и 
ензими. Тиквените сем-
ки помагат да се избегне 
формирането на бъбреч-
ни камъни, имат противо-
възпалително действие 
и облекчават артритни-
те болки, изключително 
ефикасно премахват па-
разити и глисти. Екстра-
ктът от тиквени семки се 
предписва и срещу уве-
личаване на простатата. 
Способства за нормали-
зация на нивото на за-
хар в кръвта. Тиквените 
семки извеждат от орга-
низма излишния холесте-
рол, подобряват захран-
ването на сърдечния мус-
кул, регулират растежа на 
клетките, защитават ги от 
вредни въздействия, въз-
становяват и подмладя-
ват, снабдяват ни с енер-
гия и забавят стареенето.

Препоръчителен е при-
емът в продължение на 3 
месеца 2 пъти в година-
та. „колон клийнър“ има 
дълготрайно действие, ка-
то запазва своята ефектив-
ност в тялото дори след 
периода на употреба. Без 
лекарско предписание.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ВСИЧКИ СТРАДАМЕ ОТ ЛИПСА НА ВИТАМИН В12?
Тези състояния познати ли са Ви?

 Имате ли проблеми със сърцето?
 Схващат ли ви се/изтръпват крайниците?
 Нервни ли сте? 
 Имате ли проблеми със съня?
 Не ви достига енергия?
 Чувствате ли се отпаднали?
 Приемате ли метформин?
 Имате ли стомашна язва?
 Загуба на памет?
 Употребеявате ли редовно алкохол?
 Или пък се затруднявате със съсредоточаването?
 Имате ли познати с подозрения за епилепсия?
 Парализа?
 Веган ли сте?
 Вегетарианец ли сте?

ако отговорът е Да дори на един въпрос, то 
най-вероятно имате дефицит на витамин В12.

Съвременната медицина е колкото напреднала, 
толкова и неука и некомпетентна. Къде умишлено, 
къде просто поради незнание. За радост обаче все 
повече жизненоважна информация започва да изли-
за наяве. Ето такава информация взехме от една ско-
рошна лекция.

скрита епидемия! 
В модерния свят върлува епидемия. Цяла лави-

на от погрешни диагнози – започвайки с безплодие 
и свършвайки с инсулт и рак. Потайният убиец води 
до стотици хиляди здравословни провали в световен 
мащаб. Милиони хора с етикет: алцхаймер, аутизъм, 
ранен паркинсон, множествена склероза, депресия, 
биполярно разстройство, диабетна невропатия, шизо-
френия и други често нелечими болести, са вероятни 
жертви на лесно откриваемия и напълно лечим в 
ранен стадий НЕДОсТиг на витамин B12. 

Ако мислите, че мултивитамините на таблетки, кои-

то може би взимате от време на време, са добра превен-
ция и тази информация не се отнася до вас, то помисле-
те отново. Тези витамини не се усвояват изобщо. Лъжи-
те в тази индустрия са огромни. Няма как да си набавите 
витамин B12 в мултивитамини. Когато говорим за профи-
лактика, можете да направите промени в хранителния си 
режим, но при остър дефицит решението е медикамен-
тозно- инжекционна форма на синтетичен B12 или удоб-
на и безболезнена под формата на капки естествен В12. 

 Усвояването на B12: 
Цялата група на B витамините се нарича “кобалами-

ни”. Когато търсите препарат, за да си набавите витамин 
B12, непременно търсете МЕТИЛКОБАЛАМИН.

причини за дефицит на B12:
Неправилно хранене, бедна на хранителни вещества 

храна, веганско хранене, гастрит, медикаменти против 
киселини и диабет, бета-блокери, антидепресанти, ан-
тиконвулсанти, анорексия, всички чревни възпаления, 
автоимунни възпаления, алкохол, паразити. Простият 
факт е, че 99% от човечеството е опаразитено. Наличи-
ето на паразити ви лишава от възможността да имате 
B12 в организма си. Тези двете вървят ръка за ръка: па-
разити и дефицит на B12. 

Откъде да си набавим B12?
Да си набавим този толкова важен витамин само от 

храната, е недостатъчно. Важното е да се намери наисти-
на действащ препарат, и то във форма на метилкобала-
мин, какъвто е и амброзия® В12 капки - усвоими са през 
лигавицата, не минават през стомаха и се усвояват ефек-
тивно!. Ако има остър дефицит, нужно е медикаментоз-
но вливане и паралелно с това – амброзия® В12 капки.

 Защо амброзия® В12 капки? 
Все повече специалисти се доверяват на продукта на 

фирма „Долеран Фарма“  амброзия® В12 капки.  
амброзия® В12 капки е  естествен  В12  под  формата 

на МЕТИЛКОБАЛАМИН.

Капките са удобни за прием и приятни на вкус, с 
добавена фолиева киселина в  две концентрции: от 
1000 и 5000 микрограма.

Попитайте вашия лекар или фармацевт за: 
амброзия® В12 капки + фолиева киселина

Амброзия В12 капки може да 
поръчате в повечето аптеки
 в страната както и онлайн 

на www.helthmag.bg 
и тел. 02/955 59 04 

1000 и 5000 микрограма.
Попитайте вашия лекар или фармацевт за: 

амброзия® В12 капки + фолиева киселина

Амброзия В

 

 1. Рядко ли пиете мляко 
и консумирате млечни про-
дукти?

2. Рядко ли ядете пресни 
плодове?

3. Изпивате ли всеки ден 
по 2 чаши алкохол?

4. Пиете ли много кафе?
5. Изпушвате ли всеки ден 

повече от 20 цигари?
6. Използвате ли и въобще 

използвали ли сте лекарства 
със съдържание на кортизон 
повече от шест месеца?

7. Редовно ли приемате 
лекарства за щитовидната 
жлеза?

8. Забелязвате ли в по-
следно време, че се блъскате 
ту в един, ту в друг предмет?

9. Разхождате ли се на 
свеж въздух по-малко от 60 
минути на ден?

10. Спортувате малко или 
въобще не спортувате?

11. Много ли сте 
отслабнал/а?

12. Били ли сте скоро или 
в момента сте на радикал-
на диета?

13. Имате ли усещането, 
че е намалял ръстът ви или 
се е изкривил гръбнакът ви?

14. Имали ли сте счупва-
ния при нещастни случаи?

15. Случвало ли се е да сте 
на легло повече от 6 месеца?

16. Ограничени ли са дви-
женията ви по повод някак-
ви неразположения, болест 
или по други причини?

17. Някой от вашите род-
нини страдал ли е от осте-
опороза?

 Въпроси само за жените:
1. Нямате ли деца?
2. Менструацията след 

16-годишна възраст ли ви е 
дошла за първи път?

3. Случвало ли се е пре-
късване на менструалния 
цикъл за повече от 12 ме-
сеца?

4. Отстранени ли са яйч-
ниците ви?

5. Употребявате ли хормо-
нални препарати като лекар-
ство?

 Въпроси само за мъжете:
1. Чувствате ли понижена 

потенция?
2. Брадата ви не расте ли 

така, както преди?
3. Окосмяването под ми-

шниците и/или на брадата 
изцяло ли е изчезнало?

как да проверите 
своята костна 

плътност?
отговаряйте на всеки въпрос с „да” или „не”. Тестът 

ще покаже дали имате предразположеност към осте-
опороза.

 рЕЗУлТаТиТЕ:
всеки положителен отговор увеличава риска от въз-

никване на остеопороза. ако сте отговорили с „да” 
минимум на три въпроса и сте на повече от 55 годи-
ни, следва да се подложите за изследване на костна-
та плътност.
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1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо 39 лв./
2 бр. х 36 лв + безплатна доставка /общо 72 лв./
3 бр. х 33 лв. + безплатна доставка / общо 99 лв./

цЕНа:

теза на глюкозаминоглика-
ни. Това са вещества, кои-
то имат структурно укреп-
ващо действие в организма. 
Служат за производство на 
синовиална течност, коя-
то спомага за правилното 
функциониране на ставите 
чрез повишаване на мобил-
ността и намаляване на три-
енето, както и предпазване 
от “износване”. Друга функ-
ция на комплекса от екстра-
кти е хрущялното производ-
ство, което с възрастта нама-
лява, затова е задължително 
да се приема като хранител-
на добавка след определе-
на възраст – най-често след 
50 - годишна възраст. 

Защо да предпочетете 
актификс пред алтернатив-
ни продукти?
Действието на акти-

фикс е насочено към реша-
ване на първопричината за 
болката, а не само времен-
ното й притъпяване. С по-
мощта на активирането на 
естествените сили на реге-
нерация на организма и си-
нергично действие на със-
тавките, Вие ще подсилите, 
подхраните и възстановите 
ставния хрущял, костните 
връзки и тъкани, като по то-
зи начин ще си решите про-
блемите с костите и ставите.
Основните съставки на 

продукта са естествени екс-
тракти. Бързото прониква-
не на съставките в тъканите 
позволяват спиране на по-
нататъшното разрушаване 
на ставите и едновремен-
ното стартиране на регене-

рация на увредените тъкани 
без каквито и да било стра-
нични ефекти или рискове 
за здравето.
актификс е клинично 

и лабораторно тестван. Пре-
минат е строг качествен и ко-
личествен контрол. Патен-
тованата формула съдържа 
съставки без аналог в срав-
нение с който и да е конку-
рентен продукт. Можете да 
сте сигурни, че ще изпитате 
възможно най-добрата став-
но-възстановителна форму-
ла, създавана някога! Освен 
това продуктът е тестван с 
пациенти, в чиито изследва-
ния е установено, че след из-
ползването на продукта:

1. Болката намалява и 
дори изчезва от пациентите 
след 8-10 минути още след 
първото приемане.

2. Отбелязано е възстано-
вяване на хрущялната тъкан 
от пациентите след един пъ-
лен курс на прием.

3. Облекчаване на симп-
томите при пациентите, 
страдащи от артрит и ар-
троза.

Забелязъл съм, че паци-
ентите ми регистрират по-
добрение още от първия ден 
на прием на актификс.  Въ-
преки това аз препоръчвам  
да приемате продукта поне 
три месеца, за да се натру-
пат полезните съставки дъл-
боко в ставния хрущял и да 
получите дълготраен ефект. 
Наблюденията ми в продъл-
жение на година затвърди-
ха мнението ми, че проду-
ктът е изключително ефек-

Уверено препоръчвам 
на своите  пациенти про-
дукта актификс - с много-
странно действие, насоче-
но към първоначалното об-
лекчаване на болката, а при 
продължителна употреба – 
и към възстановяване на 
ставния хрущял и костната 
тъкан, което от своя стра-
на ще доведе до бързо въз-
връщане на мобилността на 
ставите и предишния начин 
на живот на употребяващия 
го. Формулата е патентова-
на със стандарт, което оз-
начава най-високо качест-
во на съставките с щател-
ни клинични и лаборатор-
ни изследвания.

актификс може да се 
прилага за всички видове 
заболявания на ставите и 
костите и всякакви видо-
ве артритни заболявания, 
включително и деформа-
ция на костите, вследствие 
на артрит. Съставките във 
формулата работят по си-
нергичен начин и задей-
стват процесите на реге-
нерация на ставите до 700 
пъти по-бързо в сравнение 
с естествената възможност 
на тялото да възстановява 
жизненоважни хрущялни и 
костни тъкани. По този на-
чин, в рамките на 5-10 до 
25-30 дни в зависимост от 
степента на заболяването, 
можете да очаквате подо-
брение до 90-100%.

Тайната на изключител-
ния ефект на актификс е 
във вложения във форму-
лата синергичен комплекс 
от екстракти, които се из-
ползват за директна син-

повече. Използвам го око-
ло месец. Много ми харес-
ва резултатът, вече нямам 
болка. Ще продължа курса 
докрай.

Владимир Василев, на 52 
години, гр. София

Здравейте! Имах инфек-
циозен артрит, който се 
дължи на прекараната по-
рано туберкулоза. Първо 
се появи тъпа болка в ръ-
цете, после болката се уси-
ли. Пих болкоуспокояващи 
хапчета, но ефектът не трая 
дълго. Казаха ми, че тряб-
ва да се премахне причи-
ната за болестта – възпа-
лението на ставите, а не са-
мо да се обезболява. Сери-

озна работа, така и инва-
лид можеш да станеш. По 
принцип не признавам ни-
каква химия, затова реших 
да потърся лекарство на ес-
тествена основа. Намерих в 
интернет Actifix, прочетох 
всичко на сайта. Всичко ми 
подхождаше. Actifix се със-
тои от естествени съставки. 
Четох за тях, че имат мно-
го лечебни свойства. Поръ-
чах, бързо ми го доставиха. 
Приемам го от около две 
седмици. Много съм дово-
лен. Болката спря да ме тре-
вожи веднага след като за-
почнах приема. Сега нищо 
не ме боли. Ще мина курса 
до края.

Научно откритие за болни стави прави чудеса!
тивен. Аз лично го ползвам 
като профилактично сред-
ство, за да предотвратя поя-
вата на ставни заболявания 
в бъдеще.
Мнения и коментари

 за Актификс
Елена Страхилова, на 47 

години, гр. Сливен
Добър ден! Причина за 

моите проблеми със стави-
те стана травма на коляното, 
която получих преди някол-
ко години, когато претърпях 
злополука. Дълго я лекувах. 
След известно време, след 
като излекувах коляното си, 
при рязка промяна на вре-
мето започна да се появява 
тъпа болка в мястото, къде-
то по-рано беше пукнатина-
та. Коляното ми започна да 
се зачервява. Много от ле-
карствата не мога да ги пия, 
защото от повечето химика-
ли имам алергия. Решихме 
със съпруга ми да потърсим 
решение на проблема в Ин-
тернет. Намерихме Actifix. 
Прочетохме всичко на сай-
та. За мен най-важното бе-
ше, че е без химия. Стана ми 
интересно още, че Actifix не 
само облекчава болката, а 
и че кара тялото да се въз-
становява само. Поръчах си 

„велеви Фарма” 
оод е създадена през 
1996 г. като дистри-
буторска фирма на 
болнични и аптечни 
продукти. 

Фирмата е лицен-
зиран търговец на 
едро на лекарстве-
ни продукти, меди-
цински изделия, коз-
метика, хранителни 
добавки, билки, бил-
кови смеси и чайове. 
поддържаните арти-
кули наброяват око-
ло 15 000. във Фирма-
та работят високо-
квалифицирани слу-
жители, наброяващи 
120 човека. Чрез своя-
та логистика фирма-
та покрива около 90% 
от територията на 
страната и достига 
до всички областни 
градове.

разполагаме с два 
склада – един в гр. со-
фия, отговарящ за 
западната част на 
страната и втори в 
гр. стралджа, имащ 
за задача да покрие 
източната половина 
на България.

след създаването си 
„велеви Фарма” непре-
къснато, всяка година 
разширява територи-
ята, която покрива, а, 
разбира се, увеличава 
и броя на обслужвани-
те клиенти.

 

при поръчка на Три продУкТа получавате подарък 
книжка „лечебните билки на България“.

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

Мнението на специалиста д-р димитров:
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Безплатни прегледи 
за рака на гърдата

Хиляди хора по цял свят промениха живота си 
през последните години, след като се довериха на 
лечебното действие на поляризационния диск ПОЛАРИС 

Заради различните „нечисто-
тии”, на които сме изложени, наши-
те клетки губят амплитудата, следо-
вателно не вибрират така енергич-
но, както биха вибрирали в опти-
малното си състояние. Това можем 
да сравним с обикновено махало 
(или с детска люлка). При ражда-
нето си ние получаваме максимал-
на енергия, както махалото получа-
ва максимална енергия, когато го 
залюлеем енергично. На младини, 
когато имаме такава енергия, ние 
сме по-малко предразположени 
към болести, но с течение на вре-
мето амплитудата на вибрациите 
на нашите клетки става все по-мал-
ка, както махалото забавя движени-
ето си, ако не го залюлеем отново. 

Д-р Дино Томич  достига до за-
видни резултати и създава поля-
ризационния диск пОларис за 
повишаване на притока на жизне-
на енергия в организма и да подо-
бри здравето на стотици хора, за 
постигането на които са работи-
ли великите учени Георг Лаковски 
(Georges Lakhovsky) и Никола Те-
сла (Nikola Tesla). Те говорят, че с 
прилагането на високофренквент-
ни осцилатори и вортекс антени 
могат да се лекуват успешно реди-
ца болести, които и днес се смятат 
за нелечими. По думите на  д-р То-
мич така, както е възможно да се из-

върши диагностика, така с помощ та 
на електромагнитните вълни е въз-
можно да се приведе целият орга-
низъм в балансирано здравослов-
но състояние. 

Задачата на пОларис е да ком-
пенсира енергийния спад в органи-
зма и същевременно да се решават 
и здравословните проблеми.  Ди-
скът многократно засилва притока 
на жизнена енергия (биоенергия) в 
организма ни и го стимулира да се 
излекува сам по напълно естествен 
начин. Човешкият организъм при-
тежава всички механизми за само-
лечение, но е необходимо този ме-
ханизъм да се задвижи, за което 
ни помага поляризационният диск. 

Опита доказва най-точно каза-
ното: 

камен киров, гр. Добрич
Здравейте! И сърдечни благо-

дарности за създаването на този 
диск!  Поръчвам за втори път - то-
зи път за роднини и близки. Полз-
вам диска от близо година и поло-
вина, кажи-речи, ежедневно. Рабо-
тя с хора (като учител и обучи-
тел) и в голяма част от времето 
си съм или на крак, или седнал пред 
компютър. В изправено положение 
в активна дейност рядко успявам 
да следя и да внимавам за баланса 
в тялото си. Това като цяло засил-
ва травми и проблеми, които имам 

от предишни години, свъзани с бол-
ки в гръб, таз, колене, глезен, пета. 
Ползата от диска усещам в две на-
правления: от една страна, емоци-
онално ми помага да запазвам ба-
ланс и дистанция в натоварващи 
ситуации по време на работа - не 
се напрягам и оставам с меко от-
ношение и към себе си, и към други-
те, а от друга страна, вечер или 
сутрин, докато съм на компютър 
или чета книга, минавам с диска 
по цялото си тяло - под ходилата, 
пета, колене, таз, корем, слънчев 
сплит, сърце, гърло, чело, теме - и 
усещам хармо-
н и з и р а н е т о , 
затоплянето, 
д в и ж е н и е т о 
на вълни в тя-
лото си (дос-
та сходно на 
процедури Рей-
ки или медита-
ции). Споделял съм диска с познати 
и роднини, които в даден момент 
имат болки или някакво напреже-
ние, без да им казвам какво и за-
що им го давам. Обратната връз-
ка от тях е също затопляне, успо-
кояване, отшумяване на проблема.  
Ще ми се да науча повече за тех-
нологията и начина на работа на 
това (на пръв поглед) обикновено 
дискче. Дано се използват принци-

пите и разбиранията за човешка-
та същност във все повече направ-
ления и аспекти от живота ни! 
Благодарности и всичко добро! 

с уважение, к. киров
И още опит от срещата на д-р 

Томич  в Канада, Монреал: 
„Поръчах диск пОларис зара-

ди болката в областта на слабините, 
която често ми причиняваше труд-
ности при ходене. Започнах да го 
използвам редовно и вече ходя без 
болка. Използвам го и за болки в 
раменете и навсякъде, където се 
появат. От редовната употреба на 

пОларис значител-
но се подобри кръ-
вообращението ми. 
Продължавам да го-
воря за пОларис 
на всички мои при-
ятели, защото съм 
убеден, че дискът 
пОларис е фантас-

тично средство, с което можем да 
управляваме здравето си. Голяма 
благодарност на онези, които са 
го създали”.  

(Н.г. сталберт от квебек, до-
шъл до монреал за лична среща 
с д-р Томич)

Освен споменатото дотук 
пОларис е доказал отличното си 
въздействие и при: : всички видо-
ве болки, гинекологични и уро-

логични проблеми, болести на 
гърба и ставите, пълнота, нама-
лено либидо и потентност, стери-
литет, хемороиди, запек и про-
блеми с червата, белодробни и 
сърдечни проблеми, отклоне-
ние от нормалното кръвно на-
лягане, проблеми с щитовидна-
та жлеза и синусите, главобо-
лие, безсъние и лошо настрое-
ние.... Ускорява зарастването на 
постоперативните рани и фрак-
тури. пОларис може да се из-
ползва от хора с импланти и пей-
смейкъри.

пОларис  има неограничен 
срок на годност и няма нужда от 
никаква поддръжка. Запомнете:  
вашето здраве е във вашите ръце.

За поръчка и информация: 
тел: 0886  777  126 и на  

сайта на поларис Бг  
www.polarisdisc.bg
Цена на диск поларис  

1бр.  -  70.00 лв. + доставка
2бр. -   140.00 лв. + безплатна 

доставка
3бр.  - 10% отстъпка /189,00 лв./ 

+ безплатна доставка
куриерски услуги доставка в гр. 

софия – 5.00 лв. 
куриерски услуги доставка до 

други населени места – 7.50лв.
в опаковката има подробно  

описание за приложението му.

В рамките на м. октомври – Световен 
месец за борба с рака на гърдата,  УМБАЛ 
„Александровска“ отново ще проведе ак-
тивна информационна кампания и скри-
нинг за профилактика на заболяването. 

Специалисти от двете хирургични клини-
ки на лечебното заведение ще извършват 
безплатни мамологични прегледи в хи-
рургичните кабинети, ситуирани на тери-
торията на Спешното отделение. Направ-
ления по НЗОК не се изискват, но запис-
ването е задължително! 

Кабинет І-ва хирургия, тел.: 02/ 9230 590
Кабинет ІІ-ра хирургия, тел.: 02/ 9230 378 

от 9.00 до 13.00ч.
Ракът на гърдата е най-често срещано-

то онкологично заболяване при жените. 
По данни на Националния статистически 
институт смъртността от него през 2017 
г. е 33,6 на 100 000, а през 2016 г. е 34,1 
на 100 000. Всяка година 3100 българки 
заболяват от рак на гърдата, 1100 от тях 
умират. Когато се открие навреме, той е 
лечим в 97% от случаите, твърдят специа-
листите. В България само 14% от случаите 
се диагностицират навреме, докато в За-
падна Европа и САЩ този процент е около 
50. Само в 5% от случаите ракът на гър-
дата се среща при жени под 40-годишна 
възраст. Препоръчително е първият про-
филактичен преглед с ехограф да бъде на-
правен около 30-годишна възраст. След 
45-50 г. прегледите продължават с мамо-
графия през период от 2 години. Мъжете 
също могат да заболеят от рак на гърдата, 
но при тях вероятността за това е 100 пъ-
ти по-малка, отколкото при жените.

УМБАЛ „Александровска“ разполага с оп-
итни специалисти и най-съвременни тех-
нологии за диагностика и лечение на кар-
цинома на млечната жлеза. 
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Изненади на 
могилата Малтепе 

Археолози очакват изненади в северната част 
на могилата Малтепе край пловдивското село Ма-
ноле. Според ръководителя на екипа и директор 
на Археологическия музей в Пловдив доц. Кон-
стантин Кисьов там най-вероятно има съоръже-
ния, които ще дадат отговор на въпроси като как-
во е имало на върха на могилата и за какво е би-
ло използвано то на по-късен етап във времето.

През самия геометричен център на могилата 
минава огромна конструкция от камъни и хоро-
сан в пирамидална форма. Каменната кула в ос-
новата е квадрат и тежи около 1500 тона. Плътна 
е и е изградена от камък, който се добивал как-
то от района, така и от други места в Родопите. 
На върха си кулата е имала мраморни квадри, 
една част от които са открити разхвърляни око-
ло могилата. Това съоръжение се е състояло от 
210 блока и според изчисленията на архитекти-
те е тежало около 50-60 тона, заради което е би-
ла необходима и стабилна носеща конструкция.

В подножието на могилата са открити и два 
капитела, което според археолога показва, че 
на върха е имало и някаква колонада със статуя 
или статуарна група. Уникалността на това съо-
ръжение е, че е запазено в такива размери и се 
намира в могила, каквито досега няма открива-
ни, подчерта Кисьов. То е строено през II-III век 
и на този етап няма данни да е свързано с погре-
бения, каквито по принцип са могилите. 

Празник на хляба, песента и танца с изло-
жение на хляб и хлебни изделия се прове-
де в Силистра. Проявата бе организирана от 
общината. С изложби на хляб и хлебни изде-
лия участваха читалищата в Силистренска-
та община. Силистренци и гостите на града 
имаха възможност да разгледат много ръчно 
изработени тестени изделия по автентични 
български рецепти и артефакти от жътвата 
до производството на хляб. Общинските съ-

ветници на Силистра поканиха гражданите 
на рибена чорба - курбан за здраве и благо-
денствие за жителите на града. Над 600 пор-
ции бяха сготвили общинските съветници от 
всички групи в местния парламент, като са 
дарили и средства за продуктите. Курбанът 
се даваше за здраве и благоденствие на си-
листренци по идея на председателя на Об-
щинския съвет д-р Мария Димитрова, под-
крепена от колегите си. Кметът на Ветрен 
Иванка Славова бе сварила чорбата по спе-
циална рецепта, с която посреща и участни-
ците в международната гребна регата ТИД. 
Клубове по народни танци от община Си-
листра играха на площада, а накрая имаше 
и концерт на оркестър „Еделвайс“.

С велосипед из Варна

Самоводската чаршия

безопасното преминаване на пешеходците. За 
най-малките участници беше обособена отдел-
на площадка за колелета и тротинетки - алеята 
пред сградата на общината.

Инициативата „С велосипед из Варна“ съ-
бра всички привърженици на безмоторно-
то придвижване в градски условия. Пово-
дът бе Европейският ден без автомобили. 
Организатори на събитието бяха велоклуб 
„Спартак“ и община Варна.

Участниците в масовото каране на вело-
сипеди имаха право да карат едноколес-
но, двуколесно или триколесно превозно 
средство.

Маршрутът предвиждаше потегляне в по-
сока Катедралния храм, обратен завой до 
Дома на флота, след което каране до кръс-
товището на бул. „Осми Приморски полк“ и 
бул. „Цар Освободител“. Районът беше по-
дсигурен от екипи на Общинска полиция, КАТ и 
лекарски екип с линейка.

Доброволци на велоклуб „Спартак“, екипира-
ни със светлоотразителни жилетки, бяха разпре-
делени на пешеходните пътеки, за да осигуряват 

Минало и настояще 
се съчетаха в тради-
ционната нощ на Са-
моводската чаршия 
във Велико Търново, 
съобщиха организа-
торите от Общинска-
та туристическа аген-
ция „Царевград Тър-
нов“. 

На празника на 
улицата на занаяти-
те за девети път сво-
ята продукция пока-
заха над 60 занаятчии 
от страната с ръчно 
изработена керами-
ка, свещи, бижута, ак-
сесоари, играчки, кожени, бу-
тикови и интериорни изделия, 
плъсти. В базара на продукти и 

Празник на хлябаБалканска черга
ковци, община Кюстендил, 
съобщиха организаторите 
- кметът на селото Климент 
Терзийски и Борислав Кру-
мов от сдружение „Роден 
край“. В дните на фестива-
ла бяха включени кулинар-
ни и занаятчийски демон-
страции от България, Сър-
бия и Северна Македония. 

През първия ден от цен-
търа за занаяти „Старата 
череша“ в с. Раждавица 
направиха демонстрация 

на пътя на млякото. Пред всички 
присъстващи, в центъра на село-
то, бе показано как се добива мля-
кото, как се приготвя масло, сире-

Дарения за православен храмУчителите от ям-
болската езико-
ва гимназия „Ва-

сил Карагьозов“ при-
зоваха учениците, ро-
дителите и гостите да 
дарят средства за цве-
тя за учителите, връч-
вани по различни по-
води, за възстановя-
ването на Православ-
ния храм „Света Тро-
ица“, съобщи дирек-
торът на гимназията 
Йордан Милков.

Всяка учебна година 
педагозите и ученици-
те от гимназията орга-
низират под различни 
форми благотворител-
ни акции за събиране 

та сграда е отно-
во построена през 
1884 г., тъй като по 
време на Освобож-
дението предишна-
та е опожарена от 
отстъпващата тур-
ска войска. За пъл-
ното й възстановя-
ване и на стенопи-
сите са нужни око-
ло 70 000 лева. По 
време на органи-
зираните от граж-

дани четири благотво-
рителни кулинарни ба-
зара досега са събрани 
около 27 000 лева.

на средства за лечение 
на деца и подпомагане 
на социално слаби уче-
ници, допълни Милков.

„Света Троица“ е най-
старата черква в Ямбол, 
изградена през среда-
та на XVII век. Сегашна-

не и млечни продукти, каза Бо-
рислав Крумов.

На втория ден от фестивала 
участниците в празника подре-
диха 80-метрова черга от зелни-
ци, баници и погачи. Беше пока-
зан начинът на приготвяне на 
брашното с автентичен хромел 
- ръчна мелница от камъни. На 
място се месеха баници и тра-
диционният за региона качамак.

В дните на фестивала бе вклю-
чен и турнир по борба, а най-
силните мъже и жени показа-
ха умения и в дърпане на въ-
же. Имаше и богата фолклорна 
програма, споделиха още орга-
низаторите.

Над 3000 участници, певци и 
танцьори бяха на традиционния 
международен фестивал „Бал-
канска черга 2019“ в село Шиш-

ка, лютеница, про-
дукти от козе мля-
ко, печени на ман-
гал кестени.

На фона на уни-
калната архитек-
тура и автентич-
ната обстановка 
на Старо Търно-
во имаше изпъл-
нения на улични 
артисти и музи-
канти, различни 
пърформанси, ин-
терактивни игри, 
детски забавле-
ния и представле-
ния. По традиция 

в празника се включи духови-
ят оркестър „Джуниър бенд“ на 
СУ „Емилиян Станев“. 

храни с екопроизход се предла-
гаха ръчно точена юфка, различ-
ни видове мед, сирена и слад-
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Най-честата причина 
за запека е недостатъч-
ното количество целуло-
за и растителни влакна 
в храната, както и огра-
ниченият прием на теч-
ности. Констипацията е 
неприятно състояние, 
което често поради неу-
добство не се комуники-
ра достатъчно и пробле-
мът се задълбочава. Това 
може да доведе до сери-
озни усложнения – авто-
интоксикация на органи-
зма, натоварване на чер-
ния дроб, нарушаване 
обмяната на веществата, 
диабет, заболявания на 
щитовидната жлеза. 

Все повече хора се до-
веряват на Псилиума за 
ефикасно премахване 
на запека. Приемането 
му стимулира естестве-
ното движение на чер-
вата и не ги прави лени-
ви.  Това води до съвсем 
безболезнено изпразва-
не на чревното съдър-
жание. 

Третирането на про-
блема с повечето разхла-
бителни, включително и 
с широко разпростране-

ни билки, води до разра-
няване на чревната лига-
вица, което е причина за 
неспособността на чер-
вата да действат самосто-
ятелно, т.е. те стават ле-
ниви. В този случай един-
ственият начин да пре-
махнем тежестта в коре-
ма и да избегнем инток-
сикацията, която запекът 
предизвиква, е да увели-
чаваме дозата от приема-
ните разхлабителни. За 
съжаление идва момент, 
в който дори и големите 
дози стават неефектив-
ни. Разхлабителни, ко-
ито поради тези причи-
ни трябва да избягваме, 
са бизакодил, сена (май-
чин лист), рициново мас-
ло, лактулоза, магнезие-
во мляко, сорбитол, ми-
нерални масла.

Псилиумът е напълно 
безвреден и щади черва-
та. Приемът на билката 
половин час преди хра-
нене осигурява перма-
нентно стимулиране на 
чревната моторика и ре-
довно изхождане. Необ-
ходимо е да се приема с 
повече течности, тъй ка-

то действието на Псили-
ума е базирано предим-
но на неразтворимите 
фибри, които набъбват 
след напояване с вода. 
Това води до увелича-
ване обема на чревното 
съдържание и до негово-
то естествено механично 
изхвърляне.

Билката може да се на-
мери с органичен произ-
ход във вид на капсули 
в аптечната мрежа като 
активна съставка на фи-
топродукта LaxaL (Лак-
сал). Препоръчва се от 
гастроентеролози като 
щадящо средство срещу 
запек, което след период 
на натрупване има поло-
жителен и траен ефект, 
регулиращ стомашно-
чревната перисталтика. 
Не води до зависимост и 
може да се приема про-
дължително време, без 
да има никакви странич-
ни действия. LaxaL (лак-
сал) не съдържа живо-
тински продукти, оцвети-
тели и консерванти. Мо-
жете да намерите в апте-
ките или online на www.
botanic.cc

През октомври 2019 г. в цената на 
консултацията с уролог и ехограф-
ския преглед в столичната клиника 
влиза безплатно лабораторно из-
следване на PSA. Това изследване 
е ключово за ранната диагностика 
на рака на простатата. Световната 
здравна организация препоръчва 
всеки мъж над 50-годишна възраст 
да си прави веднъж в годината PSA 
туморен маркер, а ако има случай на 
простатен карцином в семейството 
– на шест месеца.

Диагностициран навреме ракът 
на простатата е 100% лечим, зато-
ва редовните прегледи при уролог 
са много важни за мъжкото здраве. 

Не всеки завишен резултат на PSA 
туморният маркер обаче говори за 
рак, затова резултатите трябва да 
се видят от специалист. Възможно 
е стойностите да са завишени и при 
доброкачествено увеличена жлеза, 
но с големи размери. С напредва-
нето на възрастта настъпват реди-
ца нарушения в уринирането, кои-
то влошават качеството на живот 
на съвременния мъж. Увеличената 
простата причинява:
 често изпускане на урина, осо-

бено нощно време 
  неочаквани, непреодолими 

позиви за уриниране
 непроизволно изпускане на 

урина (инконтиненция)
 усилие и напъване, болки и па-

рене 
 чувство за недокрай изпраз-

нен пикочен мехур
 отделяне на слаба, накъсана 

струя

Безплатен PSA туморен маркер 
за всеки пациент на Хил клиник
през октомври Тежката форма на заболяването 

се характеризира с образуването 
на остатъчна урина. Тя предизвик-
ва непрекъснат дискомфорт и е иде-
ална хранителна среда за бактерии, 
водещи до болезнени възпаления 
на пикочния мехур или на проста-
тата. Причинява и образуване на ка-
мъни. Много от засегнатите в един 
момент напълно престават да ури-
нират и се налага да носят постоя-
нен катетър!

В България от години  Хил кли-
ник работи  с изключително ефек-
тивното и безопасно решение на 
проблема - Зелен лазер, който бук-
вално изпарява простатата. Увели-
чената жлеза се премахва без нито 
един разрез, без шевове, без нужда 
от кръвопреливане.

Стотици хиляди мъже по цял свят 
успешно са решили проблема с уве-
личената си простата с помощта на 
лазер. У нас, в Хил клиник, са опери-
рани повече от 3000 мъже с увели-
чена простата! Болницата е  един-
ственото място в България, където 
разполагат с последно поколение 
Тулиум лазер, с Холмиум лазер и с 
прочутия Зелен лазер. Не случай-
но и това е екипът, извършил най-
голям брой лазерни операции на 
простата в страната.

Хил клиник ви кани на 
проФилакТика 
на просТаТаТа

само с предварително 
записване:

 тел. (02) 439 31 31
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На 3 октомври 
1819 г. в живота на 
младото българ-

ско семейство  Георги 
Недев и Евдокия Пули-
ева се появява една от 
най-големите им радо-
сти: ражда се синът им 
Евлоги. Младият татко 
Георги тогава не пред-
полага, че след по-мал-
ко от десетилетие си-
нът му ще остане сирак 
без баща. Малкият Евло-
ги остава сам с майка 
си и по-малкия си брат 
Христо, след като баща 
им умира през 1827 г. 
Десет години по-късно 
братята губят и майка 
си. Вуйчовците им  Хрис-
то и Никола Пулиеви ги 
вземат под своята опе-
ка. Но братята Евлоги и 
Христо вече не са мал-
ки деца, а формирали 
се личности. Когато по-
късно през 30-те години 
на ХIХ в. братя Пулиеви 
привличат като свой съ-
дружник в търговията 
18-годишния Евлоги, те 
не предполагат, че по-
дават на ръка на човека, 
който само няколко го-
дини по-късно ще бъде 

известен като един 
от най-богатите мъ-
же в Европа. Братя 
Георгиеви и братя 
Пулиеви развиват 
търговия с редица 
европейски страни. 
Компанията им бър-
зо увеличава капи-
тала си и през 50-те 
години вече започ-
ва да се занимава и 
с банково дело. Впо-
следствие двете фа-
милии  се разделят – 
Пулиеви остават да 
работят в Карлово, 
а Георгиеви в Галац. В 
рамките на следващите 
20 години 90% от прихо-
дите им започват да ид-
ват от финансови опе-
рации. Това превръща 
Евлоги и Христо Геор-
гиеви в едни от най-за-
бележимите български 
предприемачи по оно-
ва време и изобщо на 
всички времена.

През 1872 г. Хрис-
то Георгиев става на 48 

част от роднините си. За 
изпълнител на завеща-
нието на Евлоги Георги-
ев е определен Иван Ев-
стратиев Гешов.

В завещанието си 
българският меценат 
пише:

„Само надеждата ми, 
че ще мога и аз да участ-
вам в преуспяването и 
величието на отечест-
вото ми ме прави да ум-
ра спокойно.“ С послед-
ната си воля Евлоги Ге-
оргиев продължава ми-
сията, която си е опре-
делил още приживе – 
просперитет на бъл-
гарското общество чрез 
просвета. Този проспе-
ритет за него е невъз-
можен без висше учили-
ще, в което младите хо-
ра да се учат и да прила-
гат в индустрията това, 
което науката им пред-
лага.  Поради тази при-
чина волята в завещани-
ето му е 6 млн. лева да 
бъдат дарени за основа-
ването и поддържането 
на такова училище.

Цялото състояние на 
Евлоги Георгиев в Бъл-
гария, Румъния, Русия 

200 г. от рождението на евлоги ГеорГиев

Дарителят
и Англия се оценява на 
приблизително 23 млн. 
лева. След смъртта му, 
подобно на много дру-
ги случаи със сходна си-
туация, разочарованите 
роднини на карловските 
братя започват продъл-
жителни съдебни дела 
за оспорване на завеща-
нието му. Мотивът им е, 
че според тях Гешов е 
подменил последната 
воля на Евлоги.

Съдебният процес 
забавя създаването на 
Висше училище. Въпре-
ки ангажираността си 
с процесите срещу не-
го Иван Евстратиев Ге-
шов не забравя да вне-
се през 1904 г. сумата от 
6 млн. лева за построй-
ката и издръжката на 
българския универси-
тет в София.  Тъй като 
сагата приключва чак 
през 1911 г., тогава па-
рите са над 13 млн. зара-
ди лихвите. Сградата на 
Софийския универси-
тет започва да се строи 
през 1924 г. и 10 години 
по-късно е завършена и 
тържествено открита.

помощта на своя при-
ятел, известния фи-
нансист Иван Евстра-
тиев Гешов, започва 
да закупува парцели в 
София. Не след дълго 
време той вече при-
тежава 10 000 кв. ме-
тра земя.

Евлоги Георгиев 
умира на 5 юли 1897 
г. в Румъния.  Завеща-
нието му е отворено 
на 9 юли, два дни след 
кончината му, в Ил-
фовския окръжен съд 
в Букурещ. Близките 

му, особено наследни-
ците на семейство Пу-
лиеви, се надяват да за-
богатеят, но след като 
адвокатът им прочита 
завещанието, става яс-
но, че Евлоги Георгиев 
е направил дарения за 
хиляди левове на черк-
ви, училища, универси-
тети, приюти, болници, 
общини – списъкът е ог-
ромен, и е оставил само 
няколко хиляди лева за 

години. Никой не подо-
зира, че това ще бъде 
последният му рожден 
ден. Умирайки твърде 
млад, той не успява да 
доживее до най-значи-
телните дела на брат си.

Евлоги неуморно 
продължава дейността 
си, отдаден и полезен 
на народа. Той дожи-
вява до Освобождени-
ето през 1878 г. Тогава 
се връща в България и с 

С обич към 
нашата родина  

Чешкият инже-
нер и архитект Йо-
зеф-Вацлав Шни-
тер, който също се 
включва в освобо-
дителната мисия на 
българския народ, 
е роден през 1852 г. 
в гр. Нови Биджов, 
Чехия - тогава в 
Австроунгарската 
империя. Завърш-
ва висше образова-
ние в Политех никата 
във Виена, столица 
на империята. След 
това заминава за Ру-
сия, където приема 
православието. При започване на Руско-турска-
та освободителна война се включва като добро-
волец, войник в руската армия. Участва като спе-
циалист в проектиране на понтонни мостове по 
р. Дунав и фортификационни съоръжения при 
атаките на Плевен. В тези епични сражения сме-
лият чех е ранен, но издържа до края на щурма. 
За проявен героизъм е награден със сабя от ген. 
Едуард Иванович Тотлебен. Носител е на орде-
ни и други отличия.   След Освобождението се 
установява в един от най-старите градове на Ев-
ропа – Пловдив, столицата на Източна Румелия. 
Приносът му за изграждането на Пловдив ка-
то модерен град е неоценим. Инж. Шнитер взе-
ма активно участие в Съединението на Княже-
ство България и Източна Румелия през 1885 г. 
и в Сръбско-българската война същата година.

Работи като градски инженер и началник на 
техническа служба в Пловдивската община. Ав-
тор е на първия съвременен план на Пловдив, 
утвърден през 1896 г. Проектира и строи камба-
нарията на църквата ,,Св. Георги‘‘, църквите ,,Св. 
св. Кирил и Методий‘‘, сградата на девическата 
гимназия, жилищни и обществени сгради в Плов-
див, църквата ,,Св. Успение Богородично ‚‘ в Ба-
так, проектира архитектурно-градоустройстве-
ното оформление на Пловдивското изложение 
през 1892 г.  Инж. Йозеф-Вацлав Шнитер умира 
на 7 май 1914 г. в любимия си Пловдив. 

  Доцент гено маТЕЕВ,  
д-р на философските науки

Страницата подготви Цветан ИЛИеВ

Любен Каравелов е български 
поет, енциклопедист, революци-
онер, журналист и най-важното 
от всичко – той е български на-
ционален герой с важна роля в 
Освобождението на България от 
османско иго.

Любен Каравелов е роден през 
1834 г. в град Копривщица. Сво-
ето образование той започва в 
родния си град, а впоследствие 
се мести в гръцко училище в Плов-
див (1850). Четири години по-къс-
но бъдещият възрожденец се връ-
ща у дома, за да пома-
га на баща си в джелеп-
лъка. Занимавайки се с 
него, той често обика-
ля Османската импе-
рия и вижда неволи-
те, през които мина-
ва българският народ. 
През 1856 г. е изпратен 
в Цариград, за да се за-
нимава с търговия, но 
вместо това се интере-
сува най-вече от Източ-
ния въпрос и Кримска-
та война, показвайки 
интереса си към наци-
оналното дело още от 
младини.

През 1857 г. започва т.нар. 
руски период в неговия живот. 
Той заминава за Москва, за да 
продължи образованието си, но 
тъй като надхвърля съответната 
възраст, се записва като свобо-
ден слушател в Историко-фило-
логическия факултет на Москов-
ския университет. Там се свърз-
ва с дейците от Московския сла-
вянски комитет – Погодин, Акса-
ков, Ламански и др. От този кръг 
Каравелов възприема идеята за 
обединението на южните славя-
ни като решаващо условие за ос-
вобождаването на българите от 
османска власт. В същото време 
се оформя и идеята му да изгра-
ди тайна организация в Белград 
за подготовка на въстание в Бъл-
гария. В Москва Каравелов пише 

и първите си разкази и повести.
Престоят на българския поет и 

революционер в Русия е време, в 
което той създава своите полити-
чески, научни и литературни въз-
гледи. Революционните възгледи 
на Каравелов са оформени още 
преди идването му в Русия, а об-
ществената му дейност там е под-
чинена на идеята да се търсят кон-
такти с всички обществени среди, 
които могат да допринесат за бъл-
гарското освобождение.

През 1867 г.същата година Лю-
бен Каравелов зами-
нава за Белград. По 
това време е в ход 
планът на руската 
дипломация за една 
южнославянска дър-
жава между България 
и Сърбия. В Белград 
Каравелов основа-
ва български коми-
тет, в който участват 
и Иван Кулин и Ильо 
Марков. Комитетът 
възприема изцяло 
четническата такти-
ка на Раковски. Освен 
създаването на този 
комитет, през съща-

та година Каравелов издава „Про-
кламация“ до българския народ, с 
която го призовава да се вдигне 
на оръжие. В резултат на Караве-
ловите усилия започва сформира-
нето на Зайчарската чета, но този 
проект е 

По време на престоя си в Сър-
бия българинът се свързва със 
сръбската либерална организа-
ция „Омладина“ и под нейно вли-
яние избистря виждането си за 
южнославянска федерация между 
българи и сърби начело с княз Ми-
хаил Обренович. Явно след 1867 
г. политическият идеал на Кара-
велов е свързан с парламентар-
на монархия.

В края на годината поетът рево-
люционер е изгонен от Сърбия, а в 
началото на 1868 г. се установява 

в Нови Сад (Австро-Унгария), но и 
там не се задържа дълго. Караве-
лов е заподозрян в убийството на 
Михаил Обренович и е затворен 
в Будапещенския затвор, където 
лежи 203 дни.

Престоят на Каравелов в затво-
ра в Будапеща е времето, в което 
той преосмисля досегашните си 
опит и идеи. Там пише и статията 
„Мои братя“. От нея се вижда как 
писателят стига до заключение-
то, че самите българи трябва да 
извоюват свободата си чрез про-
свещение и борба. 

През пролетта на 1869 г. Л. Ка-
равелов се установява в Букурещ 
и там разгръща широка политиче-
ска дейност. В Букурещ е и най-
блестящият период от живота на 
поета революционер. Отначало 
Каравелов си сътрудничи с До-
бродетелната дружина, като от-
там му е възложена редакцията на 
в. „Отечество“. Различията между 
неговите идеи и тези на „старите“ 
водят до конфликт, който завърш-
ва с разрив на отношенията меж-
ду двете страни.

През същата година той посе-
щава българите в Одеса и чрез 
акции събира пари за нов печатен 
орган на българската емиграция. 
Така на 7.11.1869 г. започва изда-
ването на в. „Свобода“. Вестникът 
се превръща в орган на дейците, 
търсещи нови пътища за револю-
ционни действия. Около редакци-
ята на вестника се събират много 
българи, които учредяват Българ-
ски революционен централен ко-
митет (БРЦК). 

Политическата дейност на Ка-
равелов е важна част от наци-
оналноосвободителната борба 
на българите. Животът на поета 
революционер минава в борба 
за свободата на Родината. Чрез 
своите действия Любен Караве-
лов се превръща в безсмъртен 
национален герой, будещ ува-
жение и възхищение у повече-
то българи.

Виден революционер и публицист
185 години от рождението на любен каравелов
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 16 ОкТОмВри
06:45 Страхотни изобретения 
06:55 Забранена история
08:45 Загадки в музея
13:10 География на убийствата
15:45 Смъртносно разузнаване
17:35 Психарско корабокруше-

ние
18:40 Тайната война  еп. 4
19:45 Гениите на модерния свят  

еп. 2
20:55 Парижки мистерии  еп. 3
21:25 Парижки мистерии  еп. 4
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 8

23:00 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 3

00:00 Тайната война  еп. 5
01:00 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 4
01:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 8

02:55 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 3

03:55 Тайната война  еп. 5
04:55 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 4
05:50 Загадки в музея  еп. 12

ЧЕТВърТък, 17 ОкТОмВри
06:45 Страхотни изобретения  

еп. 15
07:20 Шестте съпруги на Хенри 

VIII  еп. 1
08:15 Шестте съпруги на Хенри 

VIII  еп. 2
09:05 Шестте съпруги на Хенри 

VIII  еп. 3
10:00 Шестте съпруги на Хенри 

VIII  еп. 4
10:55 Забранена история, сезон 

5, еп. 4
11:50 Забранена история, сезон 

5, еп. 5
12:45 Истинският Юлий Цезар
14:00 Личният живот на крал-

ските особи  еп. 1
14:55 Личният живот на крал-

ските особи  еп. 2
15:50 Личният живот на крал-

ските особи  еп. 3
16:50 Личният живот на крал-

ските особи  еп. 4
17:45 Личният живот на крал-

ските особи  еп. 5
18:40 Тайната война  еп. 5
19:40 Гениите на модерния свят  

еп. 3
20:55 Парижки мистерии  еп. 5
21:25 Парижки мистерии  еп. 6
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 9

23:00 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 4

00:00 Тайната война  еп. 6
01:00 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 5
01:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 9

02:55 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 4

03:55 Тайната война  еп. 6
04:55 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
05:50 Загадки в музея  еп. 13

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06:40 Страхотни изобретения
07:40 Господари на тихоокеан-

ския бряг  еп. 1
08:50 Господари на тихоокеан-

ския бряг  еп. 2
10:05 Краят на империята
14:20 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха история-
та  еп. 1

15:15 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха история-
та  еп. 2

16:10 Личният живот на истори-
ческите личности

19:00 Тайната война  еп. 6
20:00 Изгубеният град на глади-

аторите
21:05 Мъртвият викинг  еп. 1
22:00 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 10

22:55 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 5

23:55 Тайната война  еп. 7
01:00 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 6
01:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 10

02:55 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 5

03:55 Тайната война  еп. 7
04:55 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 1
05:50 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 1
съБОТа, 19 ОкТОмВри

06:45 Страхотни изобретения  
еп. 17

07:00 Нил: 5000 години история  
еп. 1

08:00 Нил: 5000 години история  
еп. 2

08:55 Нил: 5000 години история  
еп. 3

09:55 Нил: 5000 години история  
еп. 4

10:50 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 6

11:40 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 7

12:35 Осем дни, които създадоха 
Рим  еп. 3

13:30 Тайните на великите бри-
тански замъци  еп. 5

14:20 Тайните на великите бри-
тански замъци  еп. 6

15:15 Мъртвият викинг  еп. 1
16:10 Мъртвият викинг  еп. 2
17:05 Митични зверове  еп. 1
18:00 Митични зверове  еп. 2
18:55 Машините на войната  еп. 

1
20:00 Повратна точка  еп. 1
20:30 Повратна точка  еп. 2
21:00 Помпей: В очакване на 

бедствието  еп. 3
22:00 Историята на Европа  еп. 6
23:00 Мъртвият викинг  еп. 5
23:55 История на оръжията  еп. 

10
00:55 Бойни кораби  еп. 3
01:50 Втората световна война в 

цветове  еп. 4
02:55 Втората световна война в 

цветове  еп. 5
04:00 Загадки в музея  еп. 9
04:50 Загадки в музея  еп. 10
05:45 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 30

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06:15 Забранена история  еп. 1
07:10 Египетски загадки  еп. 1
08:10 Египетски загадки  еп. 2
09:05 Египетски загадки  еп. 3
10:00 Египетски загадки  еп. 4
11:00 Египетски загадки  еп. 5
11:55 Страхотни изобретения  

еп. 12
12:25 Николай и Александра: 

Последните кралски особи 
на Русия  еп. 1

13:25 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия  еп. 2

14:25 Личният живот на истори-
ческите личности  еп. 2

15:25 Личният живот на истори-
ческите личности  еп. 3

16:20 Личният живот на истори-
ческите личности  еп. 5

17:15 Личният живот на истори-
ческите личности  еп. 6

18:15 Най-големите измами в 
историята  еп. 5

19:05 Най-големите измами в 
историята  еп. 6

20:00 Нил: 5000 години история  
еп. 3

21:00 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 3

22:00 Личният живот на истори-
ческите личности  еп. 5

22:55 Личният живот на истори-
ческите личности  еп. 6

23:50 Кралското семейство, бри-
танската аристокрация и 
нацистите

00:55 Прокълнати династии 
 еп. 13

01:20 Парижки мистерии  еп. 1
01:50 Втората световна война в 

цветове  еп. 6
02:55 Втората световна война в 

цветове  еп. 7
04:00 Загадки в музея  еп. 11
04:50 Загадки в музея  еп. 12
05:45 Прокълнати династии  

еп. 1
пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри

06:10 Забранена история  еп. 2
07:10 Страхотни изобретения  

еп. 1
07:40 Митични зверове  еп. 1
08:35 Митични зверове  еп. 2
09:30 Митични зверове  еп. 3
10:30 Митични зверове  еп. 4
11:25 Митични зверове  еп. 5
12:25 Митични зверове  еп. 6
13:20 Невидимите градове на 

Италия  еп. 1
14:25 Невидимите градове на 

Италия  еп. 2
15:25 Невидимите градове на 

Италия  еп. 3
16:30 Гениите на модерния свят  

еп. 1
17:40 Гениите на модерния свят  

еп. 2
18:50 Гениите на модерния свят  

еп. 3
20:00 Тайната война  еп. 7
21:05 Мъртвият викинг  еп. 2
22:00 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 1
22:55 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията  еп. 6
23:55 Тайната война  еп. 8
00:55 География на убийствата  

еп. 1
01:50 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 1
02:45 Пирамидите: Разгадаване 

на мистерията  еп. 6
03:45 Тайната война  еп. 8
04:50 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
05:45 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 2
ВТОрНик, 22 ОкТОмВри

06:35 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 1

07:35 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 1

08:30 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 2

09:20 Египетски загадки
18:50 Истинският Юлий Цезар
20:00 Тайната война  еп. 8
21:05 Мъртвият викинг  еп. 3
22:00 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 2
22:55 Нил: 5000 години история  

еп. 1
23:50 Тайната война  еп. 9
00:55 География на убийствата  

еп. 2
01:50 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 2
02:45 Нил: 5000 години история  

еп. 1
03:45 Тайната война  еп. 9
04:45 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 3
05:40 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 3
срЯДа, 23 ОкТОмВри

06:30 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 2

07:40 Страхотни изобретения  
еп. 13

08:10 Египетски загадки  еп. 10
09:05 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 3
10:00 Загадки в музея  еп. 6
10:50 Загадки в музея  еп. 7
11:45 Загадки в музея  еп. 8
12:35 Загадки в музея  еп. 9
13:30 Загадки в музея  еп. 10
14:20 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
15:15 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 1
16:10 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 2
17:05 Смъртоносно известна 

ДНК  еп. 1
18:05 Смъртоносно известна 

ДНК  еп. 2
19:00 Смъртоносно известна 

ДНК  еп. 3
20:00 Тайната война  еп. 9
21:05 Мъртвият викинг  еп. 4
22:00 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 3
22:55 Нил: 5000 години история  

еп. 2
23:50 Тайната война  еп. 10
00:55 География на убийствата  

еп. 3
01:50 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 3
02:45 Нил: 5000 години история  

еп. 2
03:45 Тайната война  еп. 10
04:50 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 4
05:45 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 4

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06:35 Загадки в музея еп. 3
07:10 Страхотни изобретения  

еп. 14
07:40 Загадки в музея  еп. 10
08:35 Митични зверове  еп. 1
09:30 Митични зверове  еп. 2
10:30 Митични зверове  еп. 3
11:25 Митични зверове  еп. 4
12:20 Митични зверове  еп. 5
13:20 Невидимите градове на 

Италия  еп. 1
14:20 Невидимите градове на 

Италия  еп. 2
15:25 Невидимите градове на 

Италия  еп. 3
16:25 Гениите на модерния свят  

еп. 1
17:35 Гениите на модерния свят  

еп. 2
18:50 Гениите на модерния свят  

еп. 3
20:00 Тайната война  еп. 10
21:05 Мъртвият викинг  еп. 5
22:00 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 4
22:55 Нил: 5000 години история  

еп. 3
23:50 Тайната война  еп. 11
00:55 География на убийствата  

еп. 4
01:45 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 4
02:45 Нил: 5000 години история  

еп. 3
03:40 Тайната война  еп. 11
04:45 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 1
05:35 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 5
пЕТък, 25 ОкТОмВри

06:30 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 4

07:25 Загадки в музея, сезон 4, 
еп. 3

08:15 Кройката на времето  еп. 1
08:55 Кройката на времето  еп. 2
09:30 Кройката на времето  еп. 3
10:05 Кройката на времето  еп. 4
10:40 Кройката на времето  еп. 5
11:15 Кройката на времето  еп. 6
11:50 Вътрешен поглед към 

кралския двор  еп. 1
13:00 Вътрешен поглед към 

кралския двор  еп. 2
14:10 Вътрешен поглед към 

кралския двор  еп. 3
15:20 Наполеон  еп. 1
16:35 Наполеон  еп. 2
17:45 Наполеон  еп. 3
18:55 Тайната война  еп. 11
19:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 1

21:00 Мъртвият викинг  еп. 6
22:00 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 5
22:55 Нил: 5000 години история  

еп. 4
23:50 Тайната война  еп. 12
00:55 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 1
01:45 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 5
02:45 Нил: 5000 години история  

еп. 4
03:40 Тайната война  еп. 12
04:45 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 2
05:40 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 6

съБОТа, 26 ОкТОмВри
06:30 Загадки в музея, сезон 5, 

еп. 5
07:20 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 2
07:50 Нил: 5000 години история  

еп. 4
08:50 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 4
09:40 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 8
10:35 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 9
11:25 Осем дни, които създадоха 

Рим  еп. 4
12:20 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 
1

13:15 Тайните на великите бри-
тански замъци, сезон 2, еп. 
2

14:05 Мъртвият викинг  еп. 3
15:00 Мъртвият викинг  еп. 4
15:55 Митични зверове  еп. 3
16:50 Митични зверове  еп. 4
17:50 Машините на войната  еп. 

2
18:50 Повратна точка  еп. 3
19:20 Повратна точка  еп. 4
19:50 Втората световна война - 

Битки за Европа  еп. 2
20:55 Изгубеният град на глади-

аторите
22:00 Вътрешна информация 

за убийството на Джон Ф. 
Кенеди

23:05 Мъртвият викинг  еп. 6
23:55 Кацането на Луната: Най-

голямата измама?
01:00 Бойни кораби  еп. 4
01:55 Втората световна война в 

цветове  еп. 8
03:00 Втората световна война в 

цветове  еп. 9
03:05 Загадки в музея  еп. 13
03:55 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 1
04:45 Прокълнати династии  еп. 

2
05:15 Забранена история  еп. 1

НЕДЕлЯ, 27 ОкТОмВри
06:15 Забранена история  еп. 2
07:15 Страхотни изобретения  

еп. 15
07:45 Забранена история, сезон 

2, еп. 5
08:40 Забранена история, сезон 

4, еп. 3
09:30 Забранена история, сезон 

5, еп. 4
10:30 Забранена история, сезон 

5, еп. 6
11:25 Американски принцеси за 

милиони долари  еп. 1
12:25 Американски принцеси за 

милиони долари  еп. 2
13:20 Американски принцеси за 

милиони долари  еп. 3
14:20 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 1
15:10 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 2
16:05 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 3
17:00 Мистериите на кралските 

убийства  еп. 4
17:50 Вътрешна информация 

за убийството на Джон Ф. 
Кенеди

18:55 Кацането на Луната: Най-
голямата измама?

20:00 Нил: 5000 години история  
еп. 4

21:00 Пирамидите: Разгадаване 
на мистерията  еп. 4

22:00 Титаник: Истории от дъл-
бините  еп. 1

23:10 Последното пътуване на 
Романови

00:15 Лов на вещици в Салем
01:20 Парижки мистерии 
02:20 Втората световна война в 

цветове  еп. 10
03:25 Втората световна война в 

цветове  еп. 11
04:30 Загадки в музея

пОНЕДЕлНик, 28 ОкТОмВри
06:10 Прокълнати династии  
07:20 Страхотни изобретения  

еп. 24
07:50 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 6
08:45 Тайните на великите бри-

тански замъци
13:10 Забранена история
18:50 Тайната война  еп. 12
19:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 2

20:55 Дълбоко в историята на 
времето  еп. 1

22:00 Втората световна война в 
числа, сезон 2, еп. 6

22:55 Мистерията на катакомби-
те

00:00 Тайната война  еп. 13
01:00 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 2
01:50 Втората световна война в 

числа, сезон 2, еп. 6
02:50 Мистерията на катакомби-

те
03:50 Тайната война  еп. 13
04:55 Загадъчни средновековни 

убийства  еп. 3
05:50 Загадки в музея, сезон 8, 

еп. 7

ВТОрНик, 29 ОкТОмВри
06:40 Страхотни изобретения  

еп. 25
07:00 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 3
07:30 Страхотни изобретения  

еп. 21
08:00 Дневниците на Венера
09:10 Пирамидите: Разгадаване
15:05 Нил: 5000 години история
18:50 Тайната война  еп. 13
19:55 Най-великите събития от 

Втората световна война в 
цвят  еп. 3

20:55 Дълбоко в историята на 
времето  еп. 2

22:00 Втората световна война в 
числа, сезон 2, еп. 7

22:55 Тайните на мъртвите, се-
зон 2, еп. 1

00:00 Смъртносно разузнаване  
еп. 1

00:55 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 3

01:50 Втората световна война в 
числа, сезон 2, еп. 7

02:45 Тайните на мъртвите, се-
зон 2, еп. 1

03:55 Смъртносно разузнаване  
еп. 1

04:50 Загадъчни средновековни 
убийства  еп. 4

05:40 Загадки в музея, сезон 8, 
еп. 8

срЯДа, 16 ОкТОмВри
06:15 „Кевин може да почака”
06:45 „Драга фамилия”
07:45 „Уокър”   
08:45 „Кобра 11: Обади се!”0 
10:00 „Агентите на ЩИТ” 
11:00 „Снайперисти“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър“ 
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Летяща крепост” – екшън 

с уч. на Бъг Хол, Крис Оуен, 
Дон Джефкоат, Шон Макго-
уан, Едуард Финли, Джон 
Лауглин, Джо Уилямсън 

19:00 „Снайперисти“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Терминатор: Бунтът на 

машините” – екшън-фан-
тастика с уч. на Арнолд 
Шварценегер, Ник Стал, 
Клеър Дейнс, Дейвид Анд-
рюс, Каролин Хенеси 

00:10 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък, 17 ОкТОмВри
06:15 „Кевин може да почака”
06:45 „Драга фамилия”
07:45 „Уокър”   
08:45 „Кобра 11: Обади се!”0 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър“ 
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
15:50 „Женени с деца”
16:50 „Червена топлина” – ек-

шън с уч. на Арнолд Швар-
ценегер, Джеймс Белуши, 
Питър Бойл, Лорънс Фиш-
бърн, Джина Гершон 

19:00 „Снайперисти“  
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0“
22:00 „Карибски пирати: Сандъ-

кът на мъртвеца” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Джони Деп, Орландо Блум, 
Кийра Найтли, Джак Дей-
вънпорт, Джонатан Прайс, 
Бил Наи 

01:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

02:00 Еротичен телепазар
пЕТък, 18 ОкТОмВри

06:15 „Кевин може да почака”
06:45 „Драга фамилия”
07:45 „Уокър”   
08:45 „Кобра 11: Обади се!”0 
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър“ 
14:00 „Кобра 11: Обади се!”
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Безпаметно” – екшън с уч. 

на Долф Лундгрен, Дани 
Трехо, Вивика Анджанета 
Фокс, Майкъл Пайр, Ната-
сия Малте, Джон Лауглин, 
Ейнджъл Конуел 

19:00 „Снайперисти“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Истината” – екшън-три-

лър с уч. на Анди Гарсия, 
Форест Уитакър, Ева Лон-
гория, Ким Коутс, Дебора 
Кара Юнгер, Стивън Бауер, 
Лара Данс 

00:10 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  

03:30 Еротичен телепазар
съБОТа, 19 ОкТОмВри

06:20 „Да се посмеем”
07:00 „Щурите съседи” 
08:45 „Играчът”
11:00 „Купон с Дик и Джейн” 

– комедия с уч. на Джим 
Кери, Алек Болдуин, Теа 
Леони, Ричард Дженкинс  
13:00 „Национална лота-
рия” 

13:30 „Летяща крепост” – екшън 
с уч. на Бъг Хол, Крис Оуен, 
Дон Джефкоат, Шон Макго-
уан, Едуард Финли, Джон 
Лауглин, Джо Уилямсън 

15:30 „Горският воин” – приклю-
ченски екшън с уч. на Чък 
Норис, Тери Кисер, Макс 
Гейл, Трейтън Найт 

17:40 „Терминатор: Бунтът на 
машините” –  екшън-фан-
тастика с уч. на Арнолд 
Шварценегер, Ник Стал, 
Клеър Дейнс, Дейвид Анд-
рюс, Каролин Хенеси  

20:00 „Без убежище” – кри-
минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Розана 
Аркет, Кийран Кълкин, Тед 
Ливайн, Тифани Таубман 

22:00 „Точен прицел” –  крими-
нален филм с уч. на Денис 
Куейд, Форест Уитакър, 
Матю Фокс, Брус Макгил, 
Едгар Рамирез, Сигорни 
Уивър, Уилям Хърт 

00:00 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри

06:15 „Да се посмеем”
06:50 „Щурите съседи” 
08:45 „Играчът”
11:00 „Безпаметно” – екшън с уч. 

на Долф Лундгрен, Дани 
Трехо, Вивика Анджанета 
Фокс, Майкъл Пайр, Ната-
сия Малте, Джон Лауглин, 
Ейнджъл Конуел  

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Купон с Дик и Джейн” 
–  комедия с уч. на Джим 
Кери, Алек Болдуин, Теа 
Леони, Ричард Дженкинс   

15:50 „Точен прицел” –  крими-
нален филм с уч. на Денис 
Куейд, Форест Уитакър, 
Матю Фокс, Брус Макгил, 
Едгар Рамирез, Сигорни 
Уивър, Уилям Хърт  

17:00 „Карибски пирати: Сандъ-
кът на мъртвеца” –  прик-
люченски екшън с уч. на 
Джони Деп, Орландо Блум, 
Кийра Найтли, Джак Дей-
вънпорт, Джонатан Прайс, 
Бил Наи  

20:00 „Сапьори” – приключенски 
екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Брус Пейн, Клеър 
Стансфийлд, Иън Робъртс 

22:00 „Американски тюлени: 
Първична сила” – екшън 
с уч. на Майкъл Уърт, 
Деймиън Чапа, Карен Ким, 
Маршъл Тийг, Кейт Конър, 
Велизар Бинев 

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:30 Еротичен телепазар
пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”   
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти” 

12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”
17:00  „Без убежище” – кри-

минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Розана 
Аркет, Кийран Кълкин, Тед 
Ливайн, Тифани Таубман  

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Нинджа” – екшън с уч. на 

Скот Адкинс, Цуеши Ихара, 
Мика Хиджи, Тод Джен-
кинс, Того Игава, Гарик 
Хейгън  

23:45 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

00:45 Еротичен телепазар
02:50 „Национална лотария” 

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”   
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Кръвта вода не става” 

– драма с уч. на Мелиса 
Гилбърт, Линдзи Уогнър, 
Браян Уимър, Линди Ню-
тън, Грайндър Хийнес 

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Анаконда: Кървава следа” 

– приключенски екшън с 
уч. Кристъл Алън, Линдън 
Ашби, Джон Рис-Дейвис, 
Дани Мидуинтър, Ана Ула-
ру 

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 Еротичен телепазар
срЯДа, 23 ОкТОмВри

06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”   
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  

11:00 „Снайперисти” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца” – сериал, 

сезон 3
16:30 „Женени с деца” 
17:00 „Сапьори” – приключенски 

екшън с уч. на Долф Лун-
дгрен, Брус Пейн, Клеър 
Стансфийлд, Иън Робъртс   

19:00 „Снайперисти” – сериал, 
сезон 3

20:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Терминатор: Спасение” 

– екшън-фантастика с уч. 
на Крисчън Бейл, Сам Уор-
тингтън, Антон Йелчин, 
Хелена Бонъм Картър, 
Джейн Алекзандър, Муун 
Блъдгуд 

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:30 Еротичен телепазар
03:30 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”   
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър” 
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
16:00 „Женени с деца” , 2 епизо-

да
17:00 „Програмиран” – екшън 

с уч. на Куба Гудинг-мл., 
Вал Килмър, Майкъл Ай-
рънсайд, Татяна Маслани, 
Ерик Брекър, Чад Кроучук, 
Хиро Канагава, Али Ли-
бърт 

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Карибски пирати: На края 

на светa” – приключенски 
екшън с уч. на Джони Деп, 
Орландо Блум, Кийра Най-
тли, Джефри Ръш, Джак 
Дейвънпорт, Джонатан 
Прайс, Бил Най 

01:30 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  
02:30 Еротичен телепазар

пЕТък, 25 ОкТОмВри
06:00 „Драга фамилия”
07:00 „Уокър”   
08:00 „Кобра 11: Обади се!”1 
09:15 „Да се посмеем”
10:00 „Агентите на ЩИТ”  
11:00 „Снайперисти” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Кобра 11: Обади 

се!”1 
15:00 „Агентите на ЩИТ” 
15:45 „Женени с деца” 
16:15 „Ангел хранител” – крими-

нален  екшън с уч. на Тил 
Швайгер, Мориц Блайб-
трой, Каролине Шух, Луна 
Швайгер, Хайнер Лаутер-
бах, Райнер Бок,  Ханна 
Херцшпрунг  

19:00 „Снайперисти” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Робин Худ: Принцът на 

разбойниците” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Кевин Костнър, Морган 
Фрийман, Крисчън 
Слейтър, Мери Елизабет 
Мастрантонио, Алън Рик-
ман, Джералдин Макюън 

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  

03:15 Еротичен телепазар
съБОТа, 26 ОкТОмВри

06:30 „Щурите съседи” 
08:45 „Играчът” – сериал
10:00 „Комисар Рекс”5
11:00 „Кръвта вода не става” 

– драма с уч. на Мелиса 
Гилбърт, Линдзи Уогнър, 
Браян Уимър, Линди Ню-
тън, Грайндър Хийнес  

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Робин Худ: Принцът на 

разбойниците” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Кевин Костнър, Морган 
Фрийман, Крисчън 
Слейтър, Мери Елизабет 
Мастрантонио, Алън Рик-
ман, Джералдин Макюън  

16:30 „Теория за големия взрив” 
- сериал, сезон 9

17:00 „Теория за големия взрив” 
- сериал, сезон 11

17:30 „Терминатор: Спасение” 
– екшън-фантастика с уч. 

на Крисчън Бейл, Сам Уор-
тингтън, Антон Йелчин, 
Хелена Бонъм Картър, 
Джейн Алекзандър, Муун 
Блъдгуд  

20:00 „Уличен боец” – екшън 
с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли Ми-
ноуг 

22:00 „Капитан Филипс” – био-
графичен трилър с уч. на 
Том Ханкс, Катрин Кийнър, 
Баркхад Абди, Майкъл 
Чернъс, Кори Джонсън, 
Макс Мартини, Крис 
Мълки, Юл Васкез, Дейвид 
Уаршовски, Джон Магаро, 
Баркхад Абдирахман 

00:40 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 27 ОкТОмВри

06:30 „Щурите съседи” 
08:45 „Досиетата „Грим” - сери-

ал, сезон 6
10:00 „Комисар Рекс”5
11:00 „Уличен боец” – екшън 

с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли Ми-
ноуг  

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Програмиран” – екшън 
с уч. на Куба Гудинг-мл., 
Вал Килмър, Майкъл Ай-
рънсайд, Татяна Маслани, 
Ерик Брекър, Чад Кроучук, 
Хиро Канагава, Али Ли-
бърт  

15:30 „Теория за големия взрив” 
16:30 „Карибски пирати: На края 

на светa” – приключенски 
екшън с уч. на Джони Деп, 
Орландо Блум, Кийра Най-
тли, Джефри Ръш, Джак 
Дейвънпорт, Джонатан 
Прайс, Бил Най  

20:00 „Медальонът” – екшън-ко-
медия с уч. на Джеки Чан, 
Лий Еванс, Клер Форлани,  
Джон Рис-Дейвис, Джули-
ан Сандс, Антъни Уонг 

22:00 „Бунт” – екшън с уч. на 
Долф Лундгрен, Матю 
Рийз, Даниел Чакран, Чък 
Лидел, Майкъл Флин, Рени 
Греймс, Мелъни Стоун  

23:50 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

02:10 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

16 ОкТОмВри, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Мистерията на материя-

та 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR /п./

17 ОкТОмВри, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Мистерията на материя-

та 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./

18 ОкТОмВри, пЕТък
06:30 България сутрин
09:30 Мистерията на материя-

та 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление 
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

19 ОкТОмВри, съБОТа
06:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг – поре-

дица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – 

филм
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Втори в листата
14:15 Boec.BG
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу 
16:30 Истината за кражбите в 

мола 
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Втори в листата – поли-
тически сериал

21:30 Ликвидация - кримина-
лен сериал

22:30 Професионална бойна 
галавечер SENSHI – Кам-
чия, 1 част

02:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:30 Колела – автомобилно 
предаване с Константин 
Томов /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

20 ОкТОмВри, НЕДЕлЯ
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва /п./

06:30 Характери – неизвестни-
те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева 
/п./

07:00 Брюксел 1 /п./
08:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

09:00 Ези-тура: Шопинг – поре-
дица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – 

филм
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Втори в листата
14:15 Историите ON AIR /п./
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Код „Ято“ – военен сери-

ал
20:30 Втори в листата – поли-

тически сериал
21:30 Ликвидация - кримина-

лен сериал
22:30 Професионална бойна 

галавечер SENSHI – Кам-
чия, 2 част

02:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:30 Авиошоу  /п./
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

21 ОкТОмВри, пОНЕДЕлНик
06:30 България сутрин
09:30 Земята в 1000 годи-

ни 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Криза - поредна
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна 

лъжичка – криминален 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо

22 ОкТОмВри, ВТОрНик
06:30 България сутрин
09:30 Пътуване до червената 

планета 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Криза - поредна
14:30 VIB /п./
15:00 Историите ON AIR /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./ 
05:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

23 ОкТОмВри, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Царството на Сатурн 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Криза - поредна
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Boec.BG
06:00 Историите ON AIR /п./

24 ОкТОмВри, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Началото на времето 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Криза - поредна
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR

22:15 Да нарисуваш престъ-
пление

23:15 Жоакина, доня Револю-
ция – сериал

00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 /п./

25 ОкТОмВри, пЕТък
06:30 България сутрин
09:30 Енигмата Юпитер 
10:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Криза - поредна
14:30 Операция История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Полицейски войни – 

криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Да нарисуваш престъ-

пление 
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Boec.BG
02:00 Историите ON AIR /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

26 ОкТОмВри, съБОТа
06:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция История
09:00 Ези-тура: Шопинг – поре-

дица за пътешествия и 
лайфстайл

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Можеш и по-добре – 

филм
11:00 Мултимедия - предаване 

за съвременна култура с 
Даниел Ненчев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Втори в листата
14:15 Boec.BG
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу 
16:30 Истината за преписване-

то 
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Дъщеря на закона – по-
литически сериал

21:30 Ликвидация - кримина-
лен сериал

22:30 Скрито-покрито – драма
00:30 Новините ON AIR /п./
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

27 ОкТОмВри, НЕДЕлЯ
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва /п./

06:30 Характери – неизвестни-
те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева 
/п./

06:50 Брюксел 1 /п./
07:50 Голямото наместване - 

изборно студио, сутреш-
но издание с водещи 
Ганиела Ангелова, Десис-
лава Атанасова, Ивайло 
Лаков и Росен Петров 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Втори в листата
14:15 Историите ON AIR /п./
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

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 
19:10 Голямото наместване 
22:30 Новините ON AIR – из-

вънредна емисия
23:00 Човешки капитал – дра-

ма, Италия/Франция, 
2013 г.; режисьор: Паоло 
Вирзи; в ролите: Фабри-
цио Бентиволио, Вале-
рия Голино, Фабрицио 
Джифуни и др.

01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо

он еър

Фокс

срЯДа, 16 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Ваканцията на семейство 

Джонсън
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Черният списък
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Парола: Риба меч
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:15 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

ЧЕТВърТък, 17 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Черният списък
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Парола: Риба меч
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хълк
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:20 Демоните на Да Винчи
04:15 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

пЕТък, 18 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хълк
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Такси 3
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 
криминална история

03:20 Демоните на Да Винчи
04:10 Кости
04:55 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

съБОТа, 19 ОкТОмВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Ваканцията на семейство 

Джонсън
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:40 Завинаги
19:30 Парола: Риба меч
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Хълк
00:50 Кости
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение

03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НЕДЕлЯ, 20 ОкТОмВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Аутсайдер
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:40 Завинаги
19:35 Такси 3
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Уасаби
23:55 Завинаги
00:50 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

пОНЕДЕлНик, 21 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:35 Такси 3
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Убийството на Джани 

Версаче: Американска 

криминална история
03:20 Демоните на Да Винчи
04:20 Кости
05:00 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

ВТОрНик, 22 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Кръв и съкровища
22:00 911
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

срЯДа, 23 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Кръв и съкровища
12:30 911
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Риф Брейк
22:55 Магнум

23:50 Касъл
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

ЧЕТВърТък, 24 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Риф Брейк
13:30 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Невероятният Хълк
23:25 Модерно семейство
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Американците
03:05 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 Пазители на времето

пЕТък, 25 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Невероятният Хълк
13:55 Модерно семейство
14:20 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Американски пай

23:00 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Пазители на времето
02:25 Американците
03:05 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х“

съБОТа, 26 ОкТОмВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Американски пай
16:25 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:40 911
19:30 Преводачката
22:10 Невероятният Хълк
00:50 Агентите на ЩИТ
01:45 Живите мъртви
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НЕДЕлЯ, 27 ОкТОмВри
06:00 Модерно семейство
06:20 Модерно семейство
06:40 Под наблюдение
07:30 Под наблюдение
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Завинаги
11:05 Хавай 5-0
12:05 Хавай 5-0
13:00 Модерно семейство
13:25 Модерно семейство
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Преводачката
16:55 Кости
17:50 Кости
18:40 Риф Брейк
19:30 Доведени братя
21:35 Семейство Симпсън
22:05 Шпионски игри
00:45 Живите мъртви
01:45 Рел
02:10 Рел
02:35 Под наблюдение
03:25 Под наблюдение
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости

05:15 Кости

пОНЕДЕлНик, 28 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Американски пай
13:35 Магнум
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
20:00 Хавай 5-0
21:00 Кръв и съкровища
22:00 Агентите на ЩИТ
23:00 Живите мъртви
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:25 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Кости
04:50 Последният мъж на света
05:15 „Досиетата Х“

ВТОрНик, 29 ОкТОмВри
06:00 Последният мъж на света
06:20 Семеен пъзел
06:40 Семеен пъзел
07:05 Малкълм
07:35 Малкълм
08:00 Престъпления от класа
08:55 Под наблюдение
09:50 Кости
10:45 Хавай 5-0
11:40 Кръв и съкровища
12:30 Агентите на ЩИТ
13:30 24: Наследството
14:25 Касъл
15:15 Под наблюдение
16:10 Престъпления от класа
17:10 Кости
18:05 Семеен пъзел
18:35 Семеен пъзел
19:00 Малкълм
19:30 Малкълм
21:00 Кръв и съкровища
22:00 911
22:55 Магнум
23:50 Касъл
00:45 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 „Досиетата Х“
02:25 Американците
03:10 Демоните на Да Винчи
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Ñтр. 31
Îтãовори от бр. 41
Ñтр. 27

ВОДОраВНО: Мистерия. Астор. Праг. 
Следи. Топка. Китара. Утопия. Ъглен. Ереван. 
Овен. Орлин. Етикети. Флоранс. Енево. Сале. 
Катод. Ролки. Стих. Нек. Филии. Анод. Мари-
нова. Атлет. Амаро. Ирко. Унес. Уат. Племе. 
Уста. Знак. Роса. СОТ. Сонар. Клуб. Палат. Ра-
ли. Страница. Група. Аман. Шкипер. Пиер. 
Икар. Стило. Аквариум. Матадор. Нона. Ма. 
Еда. Автор. Платина. Алома. Ремиа. Адамар. 
Алиса. Дарио. Пране. Сетре. „Гаяне”. Анилин.

ОТВЕсНО: Име. Пистолет. „Мулан”. Опти-
ка. Апс. Слово. Имане. Аснар. Ателие. Степер. 
Харем. Коала. Радост. Единак. Росер. Транш. 
Дамар. Ария. Нани. Тиксо. Остен. Цитра. Вя-
тър. Око. Лапи. Враг. Оглед. Ел. Тера. Чаплин. 
Фа. Агрономия. Скенери. Орион. Стан. Вола. 
Жупан. Еолит. Пикап. Аркет. Кил. Раев. Лара. 
Ириси. Рамадан.   Аптека. Ати. Кра. Ратани. 
Равелин. Русло. Лампи. Имел. Карате. Откат. 
Скула. Урна. Ганимед. Отава. Бином. Арон.

1. Вила – Ласка – Кана; 2. 
Граф – Афера – Рада; 3. Со-
па – Палма – Март; 4. Жабо 
– Бояна – Наем; 5. Жаба – Ба-
нат – Атос; 6. Крал – Алиби – 
Бира; 7. Ламе – Мента – Танк; 
8. Грях – Яхъри – Рига; 9. Ко-
ра – Ратин – Инок; 10. Дю-
ни – Нисан – Анди; 11. Лема 
– Макак – Акра; 12. Крим – 
Имола – Лапа; 13. Тико – Ко-
лет – Етер; 14. Храм – Амеба 
– Баба; 15. Меса – Салам – 
Амок; 16. Крик – Икона – На-
не; 17. Виме – Метод – Одер; 
18. Риск – Скоти – Тире

Названието на бъл-
гарският игрален филм е: 
СЕЛЯНИНЪТ С КОЛЕЛОТО

игрОслОВица кръсТОслОВица
 ВОДОраВНО: 1.Катар 4.Рига 7.Тумор 9.Мисисипи 11.Пор 13.Етанол 14.Амил 16.Ара 17.Надир 19.Ерак 

20.Савак 23.Лин 24.Канела 25.Гард 27.Рас 28.Каракал 30.Ка 31.Солета 33.Арно 36.Инар /Гюстав/ 37.Стан-
са 40.По 41.Гео Милев 44.Ава 46.Пирит 47.Дантон /Жорж/ 50.Авоар 51.Кобе 53.Милан 54.Ало 57.Тире 
58.Кокаин 61.ЗИЛ 62.Анаграма 64.Пиано 65.Ирис 66.Арена.  

ОТВЕсНО: 1.Кампанела /Томазо/ 2.Ати 3.Русе 4.Роса 5.Ирина 6.Атила 8.Мито 9.Мриданга 10.Порка-
ла 12.Омари 15.Лик 18.Кан 20.Садко 21.Верлен /Пол/ 22.Каспаров /Гари/ 24.Крас 26.Ар 28.Карт 29.Али 
30.Каскада 32.Тапет 34.Нагано 35.Оне /Жорж/ 38.Сопор 39.Амин 42.Ир 43.Липолиза 45.Вавилон 48.Тан 
49.Пенелопа 51.Кит 52.Бари 54.Акаси 55.Окапи 56.Гира 59.Агис 60.Нана 63.Мор /Томас/. 
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„Лъвовете” взеха 
точка в Подгорица

Британците претърпяха загуба 
в Прага

Африкански триумф

Хебър грабна високо 
отличие

Сърбия ни спря към върха

 прОграмаТа За XIII кръг
На „а“ ФУТБОлНа грУпа
19.10. 18:00
Берое - Славия София
19.10. 18:00
Ботев Пловдив - Лудогорец
19.10. 18:00 
Витоша - Черно море
19.10. 18:00
Дунав Русе - Етър
19.10. 18:00
Левски  - Арда
19.10. 18:00
Лок. Пловдив - ЦСКА София
19.10. 18:00
Царско село - Ботев Враца

Отборът на Хебър 
(Пазарджик) спечели 
за първи път в клуб-
ната си история Супер-
купата на България по 
волейбол. 

В двубоя за отличи-
ето, който се игра в 
столичната зала "Хрис-
то Ботев", носителят 
на Купата на Бълга-

рия Хебър се наложи 
над шампиона Нефто-

химик 2010 (Бургас) с 
3:0 (31:29, 25:20, 25:18).

Националният отбор 
на България отново не 
успя. "Лъвовете" в десе-
ти пореден мач не за-
писаха успех, като стиг-
наха само до 0:0 с Чер-
на гора в европейската 
квалификация на град-
ския стадион в Подгори-
ца. "Трикольорите" ос-
танаха без победа и при 
третата си визита в чер-
ногорската столица, къ-
дето вече имаха две ра-
венства - 2:2 през 2008 г. 
и 1:1 през 2011 година. 
Представителният фут-
болен тим вече не знае 

какво е победа от една 
година, а за първи път 
в своята история запи-
са шести пореден мач за 
европейските квалифи-
кации, без да отбележи 

нито един успех. Хуба-
вата новина е, че чер-
ната серия на Красимир 
Балъков начело на от-
бора прекъсна след че-
тирите поредни загуби. 

Чехия победи Ан-
глия с 2:1 в Прага в 
среща от група А на 
евроквалификациите. 

За британците това е 
първа загуба в ква-
лификации от десети-
летие. Отборът на Га-
рет Саутгейт поведе 
рано след гол на Ха-
ри Кейн от дузпа, Бра-

бец изравни в девета-
та минута. 

Влезлият като ре-
зерва Ондрашек до-
несе победата на до-
макините пет минути 
преди края. 

Българският младежки отбор до 
21-годишна възраст пропусна да се 
изкачи на върха в своята група след 
домакинско поражение с 0:1 от Сър-
бия в третия си мач. Единственото по-
падение вкара резервата Филип Сту-
паревич в 87-ата минута, а поражени-
ето остави младите лъвчета на чет-
върта позиция с 4 точки, колкото има 

и Сърбия, която е на третото място. 
Лидер в групата е Полша със 7 точ-

ки, а на две зад тях е Русия.
Иначе двубоят със Сърбия можеше 

да завърши и по друг начин, ако уда-
рът на Калоян Кръстев в началото на 
второто полувреме бе намерил мре-
жата, а не гредата. Малко по-късно и 
сърбите нацелиха греда.

Лидерът в група-
та на България - Пол-
ша, направи равенство 
2:2 при гостуването си 
срещу Русия. 

"Дружина полска" на 
два пъти повеждаше в 
резултата с голове на 
Игор Дивеев от дузпа 
в 10-ата минута и на 

Патрик Килмала в по-
следните секунди на 
първата част.

Руснаците се добраха 
до равенството с попа-
дения на Даниил Уткин 
в 25-ата минута и на Ма-
гомед-Шапи Сюлейма-
нов дълбоко в добаве-
ното време на срещата.

Полша 
и Русия 

завършиха 
реми

Шоу на стадион „Ивайло”

Кениецът Хосей Ту-
ей триумфира по кла-
сическата дистанция 
от 42,195 км на ново-
то трасе по улиците 
на българската столи-
ца с 2:15.59 часа. Той 
изпревари във фина-
лен спринт марокане-
ца Юсеф Сбаай, кой-
то завърши със съ-
щото време. Трети се 
нареди Алемайе Холе-
ма от Етиопия с вре-
ме 2:16.58. При дамите 
победата отиде за ети-
опката Хайелом Шегае. 
Тя завърши с време от 
2:35.36 часа. Втора за-
върши Бети Чепкуони 

от Кения с 2:36.57 часа, 
а трета се нареди по-
бедителката в надпре-
варата от предишната 
година Рут Матебо. 

В маратона на София 
се включиха над 5000 
бегачи от 52 страни в 
четирите дисциплини 
- масов старт, 10 ки-
лометра, полумаратон 
(21,1 километра) и по 
класическата маратон-
ска дистанция от 42,195 
км, в която стартираха 
над 550 души.

В полумаратона на 
21,098 километра три-
умфира Йоло Николов. 
Българинът завърши 

с време 1:07.40 часа. 
Втори е Франсоа Кле 
от Белгия с 1:12.26, а 
трети се нареди Крис-
тиян Стошич от Сър-
бия с 1:13.59 часа. В 
надпреварата при же-
ните най-бърза беше 
Адрияна Попарсова от 
Северна Македония с 
1:23.11 час, следвана 
от българките Кристи-
на Иванова с 1:23.59 
час и Симона Недел-
чева с 1:24.34 час.

В дистанцията на 
10 километра победи-
те отидоха в България 
и Северна Македония - 
Лиляна Георгиева три-
умфира при дамите, а 
Дарио Ивановски при 
мъжете.

Футболните ветерани на Етър и 
Манчестър Юнайтед сътвориха ис-
тинско шоу пред около 4000 зри-
тели на стадион “Ивайло” във Ве-
лико Търново. Домакините събра-
ха почти целия си звезден отбор, 
донесъл титлата през 1991 година, 
а гости-
те също 
д о й д о -
ха с ня-
кои ин-
тересни 
и м е н а 
от близ-
кото и 
п о - д а -
лечното 
минало. 
“Черве-
ните дя-
воли” се поздравиха с успеха с 4:1 
след два гола на Лий Хендри и още 
по един на Дани Уебър и Джона-

тан Грийн. Почетното попадение за 
“болярите” пък реализира Бончо 
Генчев със задна ножица в края на 
двубоя, с която взриви трибуните.

В състава на Етър личаха имена-
та на Донев, С. Христов, Киряков, 
Цветанов, Попиванов, Димов, Г. 

Генчев, 
К и с -
лов, Б. 
Генчев, 
Байчев, 
Гайдар-
ски, Г. 
Георги-
ев, Дан-
ков, Ар-
наудов, 
Ем. Ди-
митров, 
Хр. Бел-

чев, Лъхчиев, Аргиров, водени от 
скамейката от Г. Василев и Ст. 
Петров.
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Вземете си думите назад 

Традиция с поглед към бъдещетоВит тече и разказва

Обединени ще победим 

Поклон и признателност

Г-жа Николова най-
малко има право да 
пита кой се страху-

ва от истината. 
 Членовете на Нов 

съюз на пенсионерите 
от област Перник сме 
благодарни на г-н Да-
финкичев, че е публи-
кувал пълния текст на 
безсмислената й статия, 
която е пълна с право-
писни грешки. 

Искаме да заявим, че 
ние подкрепяме роля-
та на г-н Дафинкичев и 
считаме, че той изпъл-
нява журналистическа-
та си дейност вярно и 
принципно. Той не раз-
единява, а напротив - с 
перото си се явява ка-
то лидер и защитник 
на пенсионерското 
движение.  В. Николо-
ва е поставена в шах и 
в крайна сметка тряб-
ва да разбере истината 
- тя единствена разру-
ши СП-2004! Само в ней-

ните статии присъстват 
омразата и оплювания-
та. Кой й дава правото 
да говори, че изключе-
ните индивидуално от 
нея личности не са се 
реализирали в живота и 
търсят изяви и поприще 
в СП-2004? По-скоро тя 
дойде в СП-2004 и запо-
чна да взема заплата на 
гърба на неговите чле-
нове. Кой й дава право 
да говори, че в. "Пенси-
онери" в лицето на гл. 
редактор настройва хо-
рата, като казва неисти-
ни? Тя е тази, която съз-
дава у хората обърква-
не и несигурност. 

 Но читателите наис-
тина вече виждат исти-
ната. В. Николова съвет-
ва гл. редактор да не се 
меси в организационна-

та дейност на СП-2004. 
Нашето мнение е, че той 
не се меси, а отразява 
действителното състоя-
ние на СП-2004. А то как-
во е - в момента СП-2004 
е нелегитимен. За какво 
обединение говори Ни-
колова? С кого? Възраст-
ните хора се настройват 
лично от Николова и от 
някои нейни привърже-
ници, които също са не-
легитимни! 

 Отправяме призив 
към Николова да си пес-
ти квалификациите към 
гл. редактор на в. "Пен-
сионери", тъй като не е 
на неговото ниво, няма 
необходимия организа-
торски опит и действа 
еднолично. 

Тя е лицето, което се 
държи некоректно към 

големи организации 
на много областни гра-
дове се присъединиха 
към него. 

 Г-н Дафинкичев, ра-
ботете и в бъдеще с то-
зи стил и метод. Това е 
верният път в името на 
възрастните хора. 

 Г-н Дафинкичев, ние 
от НСП област Перник 
ще продължим да ра-
ботим с вас, както до-
сега, и заявяваме отго-
ворно: НЕ СЕ ПРЕДАВА-
МЕ! Продължаваме на-
пред в правилната по-
сока за осъществява-
не на нашите социални 
искания за достоен жи-
вот в ХХI век. Призова-
ваме всички легитимни 
пенсионерски сдруже-
ния да се обединим, за 
да спасим България на-
чело с нашия пътево-
дител в. "Пенсионери". 

катя ХрисТОВа, 
председател на Облс 

на Нсп - перник 

Госпожо Николова,
В бр. 36 на вестника проче-

тох вашата статия „Кой се стра-
хува от истината” и се възмутих 
от изказването ви за г-н Дафин-
кичев. Извинявайте, но вие из-
глежда не го познавате и не зна-
ете какво прави за нас, пенсио-
нерите, вече 30 години!

За разлика от вас! Как вашият 
съюз се бори за защита права-
та на възрастните хора, посоче-
те едно нещо, което сте постиг-
нали. Все се борите за обедине-
нието на тези пенсионери и все 
повече ги разединявате. Защото 
при вас всичко е само думи, ня-

ма дела. „Търсим решение на на-
шите проблеми” – празни при-
казки! Кажете поне един про-
блем, който сте решили. Защо не 
влязохте по законов път в НС, за 
да кажете ясно и разбрано какво 
искате? Липсват дела, госпожо!

Вземете си думите обратно, 
не нападайте Петьо Дафинки-
чев – той не всява смут в читате-
лите, той винаги е бил на нашата 
страна и се е борил за защита на 
нашите права. Той винаги казва 
истината право в очите и вас от 
това ви боли. И управляващите 
ги боли, но той не се страхува 
да ни защитава! Обяснете ни за-

що сме с най-ниските пенсии, защо 
сме най-болната нация, защо се то-
пим като народ, защо живеем най-
малко. Дафинкичев пише за тези 
неща - смело и честно. Ние му вяр-
ваме и стоим зад него!

Напишете как конкретно той се 
меси във вашите работи – може би, 
като ги отразява, като не премъл-
чава истините? Сменете обвини-
телния тон, г-жо Николова! П. Да-
финкичев и неговият екип 30 го-
дини работят и творят за нас. Те 
са хора професионалисти, не на-
гаждачи! Те са достойни за уваже-
ние, защото са хора на честта. Ние 
ги обичаме и им вярваме. Те са на-
шите приятели и защитници.

цвета маркова,  
с. рогозен, обл. Враца

Ако искате да научите повече за каракачаните, 
посетете каракачанския събор, който се провежда 
всяка година в местността Карандила над Сливен. 

Каракачани има в Гърция, Сърбия, Албания, Ма-
кедония и България. Днес можем да ги срещнем 
в Сливен, Ямбол, Карнобат, Твърдица, Казанлък - 
в нископланинските райони. Отглеждат животни, 
предимно овце, кози и коне. Те са едни от най-до-
брите етноси сред българското население. Носят 
български имена и говорят български език. 62-ма 
пенсионери от клуб „Св. Николай Чудотворец” - гр. 
Бургас, станахме свидетели на 28-ия пореден събор 

на каракачаните. Председателката на клуба  Стоян-
ка Николова  организира  тази екскурзия и така ста-
нахме съпричастни на уникален празник. 

Съборът беше открит с празнична литургия. Има-
ше много гости, представители на културно-про-
светните дружества на каракачаните в съответни-
те градове, председатели на общински и областни 
съвети, както и консулът на Гърция. Те поздравиха 
участниците, организаторите и гостите. Поздравле-
ния имаше от известни певчески състави от близ-
ките градове. 

Младежи, девойки, деца, накацали като птици по 
високите скали, усмихнати, щастливи, наблюдаваха 
от високото магията на празничния ден. 

Сляха се природа, хора, музика, песни, радост. 
Протяжна каракачанска песен огласи поляната, 

а вятърът я грабна и я разнесе, за да се чуе и знае 
в цяла България, че днес нашите събратя  карака-
чаните празнуват. 

И ето, те идват! Керванът се предвожда от някол-
ко коня, натоварени с покъщнина, водени от моми-
ченце и момченце в някогашните носии. След тях в 
колона се движат танцьорите - моми и момци, де-
ца в пищни каракачански носии. Заемат местата си 
и сцената се изпълва с живот и светлина. Блестят в 
злато женските носии, а мъжките, в черно и бяло 
напомнят за трудния им път. 

Люшва се хорото, двадесет състава, уловени за 
ръце, играят - бавно, спокойно, уверено. А музи-
ката звучи тъжно, протяжно и внушава спомена за 
тегло и копнеж за по-щастлив живот. 

 Този събор беше тържество на единство, твор-
чество, хармония и любов. Живот и традиция, ус-
тремени с поглед към бъдещето на България.  

 пенсионерски клуб "св. Николай 
Чудотворец", Бургас 

Пенсионерският  клуб организира среща с най-
възрастните пенсионери в селото. Те споделиха 
мисли, припомниха си младите години, запяха 
любимите си песни. Певиците от клуба също ги 
поздравиха с песен. Скъпи пенсионери, бъдете 
живи и здрави! Бъдете благословени!

мария Топалова - председател на 
пенсионерски клуб "Червена роза",  

с. мало конаре, общ. пазарджик

В с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, се със-
тоя Втори фолклорен фестивал "Вит тече и раз-
казва" с участието на ФГ "Крушовчанки", Първан 
Кайтазов и Божидара Николаева към НЧ "Разви-
тие 1907", с. Крушовица, ФГ "Шарен гердан" към 
НЧ "Прочит 1925", с. Горни Дъбник, ФГ "Българка" 
към НЧ "Васил Левски 1927", с. Бъркач, ФГ "Етнос" 
и Мария Димитрова към НЧ "Прочит", с. Петърни-
ца,  ФГ "Студенец" към НЧ "Искра 1903", с. Садо-
вец, балет "Магия" и ФА "Дъбниче" към НЧ "Илия 
Бешков", гр. Д. Дъбник, певческа група "Червени 
божури" към ПК "Вит", с. Божурица, и гостите от 
ДА "Родопа", гр. Смолян - Васил Чечков, Юлия Кю-
чукова и Манол Сариев. На срещата присъства-
ха кметът и зам.-кметът на общината -  Борислав 
Станимиров и Иван Ветов,  Ст. Бурджев- депутат, 
Йонко Данов- кмет на с. Петърница, Методи Не-
дялков - кмет на с. Крушовица,  Ангел Ангелов и 

много жители и гости на селото, които бурно ап-
лодираха изпълнителите. Дълги хора се извиваха 
през цялата вечер. На финала всички се наслади-
ха на красива заря. 

Венера кОсТаДиНОВа 

всеки, който си позволи 
да я критикува за недо-
пустимите грешки в ра-
ботата й. 

 Николова, най-после 
се успокой и спри да ок-
леветяваш хора, които 
работиха честно и пре-
дано в пенсионерския 
съюз! 

 Няма да позволим 

на личности 
като теб без 
факти и ар-
гументи да 
оклеветяват 
н а й - б е з ц е -
ремонно гл. 
редактор на 
любимия ни 
вестник! 

 Вестник 
"Пенсионе-
ри" много 
правилно и 

компетентно отбеляза, 
че СП-2004-обедине-
ни по закон не се явява 
правоприемник на СП-
2004. Затова структури-
те по места ще преценят 
към кого да се присъе-
динят в бъдеще. 

 За сведение НСП на-
бира скорост и много 

по  повод но пУБликУваноТо
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   виктор калев е един от най-
успешните български актьори. ро-
ден е на 20 октомври в Златоград, 
в семейство на миньор и учител-
ка. след кратък престой в аулите 
на сУ, където учи химия и физика, 
кандидатства в наТФиЗ и завърш-
ва актьорско майсторство за дра-
матичен театър в класа на проф. 

Здравко Митков. първоначално 
работи в „каналето”, а небива-

ла популярност му дават пре-
въплъщенията в над 100 пер-
сонажа в „Шоуто на слави“. 

 актьор на свободна практика е от 
2016 г. Заедно с ваня Щерева създа-
ват концерт-спектакъла „Грамо-
фонът“ - пътешествие през годи-
ните, заредено с носталгия, хумор 
и любов, в което зрителят ста-
ва съпричастен към една сбъдна-
та мечта. представлението е из-
градено върху лични истории на 
актьора и популярни песни. един 
грамофон, един актьор, един свят, 
красота, с която  в. калев гастро-
лира, както из цялата страна, та-
ка и извън пределите на България. 

- г-н калев, кога 
 осъзнахте, че актьор-
ската игра ще е тази, 
с която ще си изкарва-
те насъщния?

- Благодаря ви за по-
каната! Бях дете, 7-8-го-
дишен, когато започна-
ха първите ми изяви в 
училище и пред гостите 
у дома. Занимаваха ме 
неща, които са свърза-
ни с изкуството, праве-
ха ми впечатление голе-
мите български актьо-
ри, които виждах по те-
левизията. Вкъщи има-
хме грамофон, на кой-
то слушах детски при-
казки, пиеси, музика на 
предимно български 
изпълнители. Колек-
цията от плочи, без да 
искам, ги научавах на-
изуст,  опитвайки се да 
пея като определения 
изпълнител, да говоря 
и интерпретирам, кое-
то чувам, да си проме-
ням гласа. По-късно по-
чувствах нужда да по-
казвам всичко пред хо-
ра, а това бяха съсе-
дите, детските ми при-
ятели, роднините ми. 
Усещах, че имам успех 
сред тях, имаше оку-
ражаващи реакции, за-
бавляваха се. Спомням 
си, че бях одобрен да 
присъствам на първа-
та международна дет-
ска асамблея „Знаме на 
мира” в София, където 
на сцената до нас, де-
цата, стоеше Людмила 
Живкова, която държе-
ше поздравителни ре-
чи. Бях 10-годишен и 
казах на майка ми и ба-
ща ми, че искам да ста-
на актьор и да живея в 
столицата. От тогава та-
зи мисъл не ме напус-
на, а нещата се случва-
ха бавно и постепенно.

Благодарен съм на 
моите родители за 
всичко, което са на-
правили за мен. Дали са 
изиграли решаваща ро-
ля на моя път, не бих ка-
зал, защото аз сам си го 
избрах, но те, разбира 
се, ме подкрепяха. Тях-
ното желание, особено 

на майка ми, беше да 
стана учител като нея. 
Първите години, кога-
то дойдох в София, не 
кандидатствах веднага 
във ВИТИЗ, а в Софий-
ския университет „Све-
ти Климент Охридски”, 
където неуспешно учих 
една година химия и фи-
зика. Не мина много и 
реших, че това не е за 
мен. Последвах мечтата 
си, не се отказах от нея, 
взех живота си в свои 
ръце и решението да 
правя това, което оби-
чам и да обичам това, 
което правя. Кандидат-
ствах, приеха ме и за-
почна професионални-
ят ми път. Подкрепата 
на родителите ми беше 
важна за мен, имам уро-
ци и думи, които няма 
да забравя - да не пра-
вя нещо, което не бих 

искал да ми правят на 
мен, да бъда честен със 
себе си и другите и, раз-
бира се, да обичам не-
щата, които правя.

Мама и татко са Спа-
ска и Нанко Калеви. Ба-
ща ми е от Ямбол, до-
шъл преди много годи-

Да правиш това, което обичаш,
и да обичаш онова, което правиш

ни, за да работи в ру-
дниците в Златоград. 
Именно там се запозна-
ват с майка ми, женят се 
и създават семейство, 
оставайки в Златоград. 
Доста от летните ми ва-
канции съм прекарвал 
в Ямбол. Баща ми почи-
на преди 10 години, но 
усещам, че ми помага от 
там, където е. Майка ми, 
брат ми, снаха ми и пле-
менницата ми са живи 
и здрави и всеки месец 
се опитвам да намирам 
време, за да отида до 
Златоград и да се видим.

- Вие сте невероя-
тен имитатор. имате 
ли любим персонаж?

- Най-лесно ми е да 
пресъздавам личности с 
излъчване, със собстве-
на харизма, които се от-
личават от другите. Да 
са характерни, да при-
тежават качества, кои-
то не всеки има. Тогава 
наистина някак си е по-
лесно, защото можеш да 
се захванеш за конкрет-
ния образ, който и да е 
той. Много хора ми каз-

ват, че 
м о г а 
да изи-
г р а я 
в с и ч -
ко, но 
аз не 
м и с л я 
т о ч н о 
т а к а . 
И м а 
х о р а , 
к о и т о 
са по-
с е м п -
ли и 
к а т о 
излъч-
в а н е 
и като 
п о в е -
дение. 
Ц в е -
тен ли 
е об-
разът, 
х в а -
щ а м 
детай-
л и т е , 

дребните неща, свър-
зани с характера на чо-
века. Тръгна ли да иг-
рая някого, аз се запоз-
навам не само какъв е 
той като опаковка, но и 
вътре какво има в него. 
От значение е и да знам 
какво работи, на колко 

години е. После гримът 
и костюмите помагат и 
се получава добрият ре-
зултат на сцената.

В „Грамофонът” за-
вършвам не в образ на 
Лили Иванова, а изпя-
вайки, я изигравам. Г-
жа Иванова е основен 
фактор в моето разви-
тие като актьор, без да 

иска, много ме е вдъх-
новявала още от де-
те. Споменах за грамо-
фонните плочи у дома, 
които бяха предимно с 
нейни изпълнения. Впо-
следствие, когато сме се 
виждали, получавал съм 
и поздравителни тек-
стови съобщения на те-
лефона си от нея.

- Ваша холивудска 
колежка в роля беше 
казала: „Нищо не мо-
же да ми отнеме спо-
мените”. Вие връща-
те ли се често в мина-
лото?

- Предполагам за все-
ки човек най-хубавите 
са ученическите годи-
ни, студентските също. 
Те са най-безгрижни, те 
те формират като про-
фесионалист и човек. 
Съзнателни са, защо-
то разбираш какво ще 
се случи с теб, с какво 
да се занимаваш зана-
пред. Може би най-мно-
го сили и амбиция, ми-
сли, чувства и настрое-

ния са били именно в то-
зи ми период от живо-
та. Създал съм и много 
хубави студентски при-
ятелства, които имам и 
до днес. Със сигурност 
съм хвърлял на вятъра, 
както се казва, някои не-
ща. Не обичам да се се-
щам за минало и момен-
ти, които са свързани с 

неприятни и негативни 
емоции. Не гледам ста-
ри снимки, не чета ста-
ри статии за мен, не се 
връщам там, където мо-
же би доста хора се връ-
щат, и то с подробности. 
Ако е било нещо, което 
да е свързано с неприят-
ни усещания, го забра-
вям. Може и клишира-
но да прозвучи, но аз на-
истина съм тук, днес и 
утре. Мигът е важен, но 
ние, хората, сме така ус-
троени, че да мислим и 
за утре. Да, хубаво е се-
гашният момент да бъ-
де полезен и за утреш-
ния ден. Все пак всеки 
мечтае за едно хубаво 
бъдеще.

- силният бие с ду-
ми, слабият - с ръце. 
а вие?

- Нито като дете, ни-
то и като по-голям съм 
се бил с някого, буквал-
но казано. Но вие има-
те нещо съвсем различ-
но предвид и аз го раз-
брах. Знаете ли, аз съм 

търпелив, научих се да 
полагам усилия и да бъ-
да такъв. Опитвам се да 
изчаквам моя момент, 
ако не се получи, про-
дължавам напред. Не 
желая да наранявам, 
да обиждам, да се ка-
рам. Аз съм вярващ чо-
век, от дете съм възпи-
тан да вярвам. Правос-
лавен християнин съм. 
Усещам със сърцето си, 
че трябва да е така. Цял 
живот, благодарение 
на вярата, благодаре-
ние на Господ Бог съм 
това, което съм. Не съм 
всеки ден на църква, но 
си чета молитви, кога-
то изпитвам нужда да 
го направя.

- Не ви попитах да-
ли лесно излизате от 
„чуждата кожа”, от 
образа, в който се 
превъплъщавате ус-

пешно и завладява-
що?

- Не съм имал про-
блем с влизането или 
излизането от образ. 
Когато играя на сце-
ната съм друг човек, 
концентрирам се в то-
зи момент. После из-
лизам и съм си отново 
аз, Виктор Калев. Ня-
мам нужда от време 
за това. По-късно, раз-
бира се, остава емо-
цията от преживяно-
то, от аплодисменти-
те на публиката, от то-
ва колко съм ги раз-
вълнувал, както и те 
мен, защото обме-
няме взаимно добра 
енергия. Това е не-
щото, което поняко-
га ме кара да трепе-
ря след представле-
ние дълго време, да 
се разплача, когато и 
публиката плаче, или 
да се разсмея, кога-
то и тя се смее. Всеки 

път е различно, дори и 
едно и също предста-
вление да играеш. До-
пирът с публиката ме 
зарежда и се надявам 
и аз нея да зареждам. 
Когато хората благо-
дарят, когато ми ка-
жат, че се чувстват до-
бре след мое предста-
вление, това значи, че 
съм си свършил добре 
работата. За мен това е 
и целта, през тези 2 ча-
са и 30 минути да ги за-
редя. Процесът е взаи-
мен и е приятен.

- Благодаря ви за 
отделеното време и 
споделените мисли!

- За никого не е тай-
на, че не обичам да да-
вам интервюта, но по-
каната ви беше мно-
го любезна, така че за 
мен също беше удо-
волствие разговорът 
ни, който проведохме 
за в. „Пенсионери”!  

 Въпросите зададе 
иво аНгЕлОВ

с певицата с кадифен глас 
нели петкова

в компанията на легендарния Христо стоичков 
и в ролята на родната прима лили иванова
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Гала и Стефан наглеят Димитър Рачков хлътнал по манекенка

Димитър Рачков е 
пленен от красотата 
на 23-годишната топ-
моделка Mина Πопова. 
Πо всичко личи, че ак-
тьорът е забравил из-
цяло за Mария Игнато-
ва, с която живя близо 
десетилетие.

B социалната мрежа 
фейсбук лъсна общ ка-
дър на комика и ма-

Гала и мъжът й Стефан възпрепят-
ствали неотдавна работата на летище 
София. Автомобилът на тв водещата 
и половинката й висял зарязан дъл-

го време на паркинга на аеродрума, 
който се ползвал само от служители.

Hерегламентирано оставеният 
джип на телевизионерката ежеднев-
но пречел на чиновниците, докато тя 
и любимият й обикаляли света, реду-
вайки почивка след почивка.

Двамата първо се потопили в екзо-
тиката на Mалдивите, където сътво-
рили още един скандал, плажувайки 
голи. Πосле продължили воаяжа си в 
Европа, разглеждайки за по няколко 
дни Англия, Франция, Белгия, Холан-
дия и Германия. За дългата си вакан-
ция Гала и мъжът й пръснали хиляди 
левове, но в същото време се стиска-
ли за такса паркинг и решили да ми-
нат между капките, оставяйки колата 
си на служебен.

Ядосана служителка обаче решила 
да им потърси сметка, пишейки до во-
дещата в един от профилите й в соци-
алните мрежи.

„Дайте да ви съберем някой лев за 
паркинг, че колата ти стоя доста вре-
ме на паркинга на Летище София… 
Bместо да възпрепятствате служите-
лите, които работят там, докато сте 
си на почивка и не ви се плаща об-
ществен паркинг, пуснете DМЅ пар-
кинг за Гала и Стефан. И има BИΠ тер-
минали, ако желаете специално об-
служване… Бутафория сте, разбраха 
ви дори и на летището…“, коменти-
рала гневната дама.

некенката, на ко-
ято двамата се 
прегръщат, а на 
лицата им греят 
широки усмивки. 
Дали обаче има и 
нещо повече по-
между им?

От началото на 
пролетта актьо-
рът отново влезе 
в редиците на ер-
гените, след като 
с дългогодишна-
та му половинка 
Mария Игнатова 

прекратиха окончател-
но 8-годишната си лю-
бов. За пореден път Ра-
чков не изневерява на 
вкуса си и отново се 
движи в обкръжението 
на атрактивни жени.

Hовата му фаворит-
ка Mина обаче е дос-
та по-млада и от би-

вшата му Mария, и от 
самия него. Девойка-
та е сред най-актуал-
ните имена в модния 
бранш в момента, а в 
колекцията си с коро-
ни е вписала титли от 
световни конкурси ка-
то „Mис Πланет Bселе-
на 2014“, „Tоп Mодел 
на Πланетата“ и „Hай-
перфектно лице“.

Πопова се прочу в 
светските среди още 
като 18-годишна, ко-
гато грабна званието 
„Mис Абитуриентка“. 
Близки до актьора 
обаче коментират, че 
той все още не бил го-
тов за нова сериозна 
връзка и просто отмъ-
щавал на Mария Игна-
това, демонстрирайки 
близост с популярни 
хубавици.

31Новини през ключалката

Kротката Роси Kирилова избухна

Hаталия Гуркова се гордее с дъщеря си

Бившият на Ани Салич стигна дъното

Алисия проговори за 
края на кариерата си

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

алисия е на попфолк сцената от почти две 
десетилетия и за всичкото това време се пре-
върна в една от големите звезди на лекия 
жанр у нас. Тя бе принудена публично да оп-
ровергае информацията, че слиза от сцена-
та. Mайката на сина на Bалери Божинов ще 
продължи да радва феновете.

Tова принуди изпълнителката да запи-
ше видео, с което опроверга спекулациите 
за бъдещето на кариерата си. Tя обяви, че 
графикът й за участия е пълен 100 процен-
та и почти няма почивен ден. Bидеото е за-
снето в автомобил, с който алисия пътуваше 
от слънчев бряг за Bарна за втори концерт.

„Hе знам откъде тръгна тази лъжа. Bсе-
ки може да пише каквото си пожелае, но аз 
продължавам да пея на макс”, обясни тя и 
изреди следващите си участия.

Разводът с една от 
най-популярните теле-
визионни водещи Ани 
Салич е преобърнал на 
180 градуса живота на 
бившия й съпруг Бранко 
Салич. Сърбинът, който 
дълги години бе проду-
цент в Би Tи Bи, днес на-
мира препитание като 
общ работник в риали-
тито на Иван и Андрей 
– „Фермата“.

 „Допреди начало-
то на снимките Бранко 
Салич е бил общ работ-
ник по време на стро-
ежа на снимачните сето-
ве. Строял е съоръжени-
ята за шоуто. Интерес-

но как от висините на те-
левизията е стигнал до-
там. Hай-вероятно е във 
финансови затруднения. 
Hо всички от екипа ка-
заха, че е добър мъж, че 
би направил и на мрав-
ката път, обича живот-

ните и природата, мно-
го трудолюбив и с мно-
го умения.“

Сърбинът и Ани имаха 
тежък развод преди три 
години, но отношенията 
им не вървяха доста пре-
ди това. Πродуцентът из-

хвръкна от редиците на 
Би Tи Bи през 2013 г. и 
се покри. Πо едно вре-
ме се заговори, че се е 
поболял от мъка покрай 
раздялата с тв звездата 
и дори на няколко пъти 
бил приеман в болница.

Бранко остави деца-
та на Ани, както и апар-
тамента, а той самият е 
живял на квартира. Спо-
ред запознати сега той 
и бившата му жена из-
общо не поддържали 
връзка помежду си, не 
се събирали заедно, до-
ри на семейни празници 
като рождените дни на 
децата им.

Една от най-красиви-
те носителки на титла-
та „Mис България” Hа-
талия Гуркова се съвзе-
ма малко по малко след 
смъртта на съпруга си 
Джордже Mихалевич. Tя 
се завърна под светли-
ните на прожекторите 
като водеща на онлайн 
рубриката „Tе са”, а в 
личен план се посвети 
на двете си деца Джор-
джия и Kристиян, които 
изцяло ангажират вни-
манието й. Наскоро бе 
и на корицата на най-че-
теното женско списание 
у нас – „Dіvа”.

Преди време Hаталия 
се радваше на поред-
ното си приключение 
зад граница. Хубавица-
та отиде чак в Брази-

лия зара-
ди 10-го-
д и ш н а -
та си щер-
ка, която 
вече вър-
ви по ней-
ните стъп-
ки и поко-
рява кон-
курсите за 
к р а с о т а . 
Mомичето 
има опит 
в подобни 
надпрева-
ри, защото 
през 2015 
г. стана 
„Mалка Mис България”, 
а сега се бори за титла-
та „Литъл Mис Hейшън”. 

Откакто стана вдо-
вица, Hаталия влага 

на баща 
си и до-
ри се на-
ложило 
да ми-
нат през 
н я к о л -
ко сеан-
са с пси-
х о л о г . 
Гуркова 
д ъ л г о 
не успя-
вала да 
им съоб-
щи тра-
гичната 
вест и 
отлага -

ла момента, но накрая 
събрала смелост и ги 
уверила, че татко им ви-
наги ще се грижи за тях 
от небето.

познавам! След това из-
лъгаха, че съпругът ми 
Жоро ме биел! Сега пък 
ме изкарват, че слагам 
какво ли не в лицето и 
тялото си.

Hямам ни-
какви подобре-
ния, естествено 
хубава съм си. 
Tова се дължи 
на ген, на поло-
жителни емо-
ции и начин на 
живот”, възму-
щава се изпъл-
нителката на 
„Боса по асфал-
та”, „Има шанс, 
няма шанс” 
и „Учител-
ко, целувам ти ръка”.

B момента Роси Kи-
рилова готви нов ал-
бум, който ще излезе в 
продажба през 2020-а. 
Πевицата е потресена, 
че й звънели да я канят 
в предавания, за да го-
вори за несъществува-
щите й пластични опе-
рации, вместо за нови-

всичките си сили в от-
глеждането на двете си 
деца. 

Според запознати те 
приели трудно смъртта 

Роси Kирилова е бяс-
на на писанията за нея!

Πевицата е възмуте-
на от твърденията, че 
използва ботокс и фи-
лъри за подмладяване. 
Естрадната легенда би-

ла категорчина, че кра-
сотата си дължи не на 
химия и процедури, а 
на гена си. „Hавреме-
то медиите пишеха, че 
съм близка с Bладко 
Живков, а аз дори не го 

те й песни. Росица Kи-
рилова е една от най-
красивите ни изпъл-
нителки по времето 
на соца. Tя влизаше 
в конкуренция с Kич-

ка Бодурова, която съ-
що се водеше като ед-
на от горещите и же-
лани жени. 

Излъчването на 
двете обаче е различ-
но. Докато Kичето ви-
наги е била по-огнена 
и дива, то Роси е ня-
как по-стилна и ари-
стократична.
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Ïчелата – наé-ваæното æиво съùество

Любопитно по света
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Äа си áеáе е велиêо!

проучване на общественото мнение в Тур-
ция сочи, че въпреки че все още мнозинството 
в страната определят себе си като мюсюлмани, 
най-бързо се увеличава групата на атеистите, 
съобщава Deutsche Welle. В последните 10 го-
дини броят на хората, които не вярват в аллах, 
се е утроил. В същото време тези, които казват, 
че живеят според правилата на исляма, са на-
малели от 55 на 51 процента. Данните на аген-
ция Konda се разминават значително с офици-
алните. спо-
ред Diyanet 
- турска-
та Дирек-
ция по ре-
л и г и о з н и -
те въпро-
си, 99 про-
цента от на-
с е л е н и е т о 
са мюсюл-
мани. Тео-
логът Дже-
мил кълъч 
твърди, че и двете цифри са верни. Въпреки 
че 99 процента от турците са мюсюлмани, мно-
го практикуват вярата само на културно ниво. 
„Те са мюсюлмани от културна, а не от духов-
на гледна точка.“, казва кълъч.

страницата подготви 
иван ВасЕВ

Бебетата притежа-
ват и впечатляващ на-
бор от качества и уме-
ния, за които може би 
дори не подозирате. 
Ето някои от най-инте-
ресните факти за бебе-
тата.
Бебетата се раждат 

с малки нослета. Това е 
така, защото мостът на 
носа се оформя на по-
късен етап.
Повечето бебета се 

раждат със светли очи. 
Ако и двамата родите-
ли имат сини очи, на-
пълно вероятно е цве-
тът да си остане такъв, 
но това ще разберете 
едва след няколко ме-
сеца, когато ирисите се 
избистрят. 
Бебетата започват 

да произвеждат сълзи 
едва след първия месец. 
Преди това те всъщност 
го правят само с глас.
Косата на новоро-

деното пада и се заме-
ня с нова около шестия 
месец.
Бебето има сил-

но развито обоняние 

още от раждането и та-
ка идентифицира май-
ка си.
Съвсем нормално 

е бебетата да 
спят от 15 до 
20 часа дено-
нощно. 
През пър-

вата година бе-
бето ще утрои 
теглото си, ще 
увеличи ви-
сочината си с 
50% и ще уд-
вои размера на 
мозъка си. Ос-
вен това тяло-
то му ще про-
изведе всяка 
нервна клетка, 
която някога 
ще има.
 Бебетата 

нямат колене. 
Вместо това 
имат структу-
ра на хрущял, 
която постепенно ще се 
развие в коляно след 6-7 
месеца.
Бебетата се раж-

дат с 300 кости, а въз-
растните имат само 206. 

Костите им все още не 
са се слели, което обяс-
нява и защо са толкова 
гъвкави.

През първата си 
половин година на то-
зи свят малчуганите 
могат да дишат и пре-
глъщат едновремен-
но, но губят това уме-

ние на по-късен етап.
Размерът на очите 

на вашето бебе ще оста-
не същият завинаги, но 
носът и ушите му никога 
няма да спрат да растат.
Главата на ново-

роденото представля-
ва около една 
четвърт от ця-
лото му тегло.
 Сърцето 

на новороде-
ното бие поч-
ти два пъти по-
бързо от това 
на възрастен 
човек - между 
130 и 160 уда-
ра в минута.
 Малките 

деца вдишват 
между 30 до 
50 пъти в мину-
та, докато въз-
растните само 
между 15 и 20 
пъти.
  Вашето 

бебе е родено 
със способнос-
тта да плува и 

да задържа дъха си, но 
губи този инстинкт ня-
колко месеца след раж-
дането.
 Бебетата често ки-

хат и ръмжат в съня си. 

Това не е, защото съну-
ват, просто чистят нос-
летата си, тъй като още 
не могат да дишат през 
устата.
Звуци като прахо-

смукачка или сешоар, 
които ние често прие-
маме за силни и драз-
нещи, звучат нормално, 
дори успокоително за 
новородените. Това се 
дължи на факта, че сред-
ното ухо на вашето мъ-
ниче е пълно с течност 
и слуховият му апарат 
все още е незрял. 
Главата на ваше-

то бебе може да е мал-
ко подпухнала и дефор-
мирана след раждане-
то. Това е често среща-
но явление и бързо от-
минава.
Бебетата имат сил-

но развити мускули на 
краката, като силата им 
на ритане е съпостави-
ма с тази на бебе вол.
Всички бебета 

обичат сладко заради 
вкуса на кърмата. Ма-
кар че рецепторите 
различават горчивия и 
кисел вкус скоро след 
раждането, афинитетът 
към тях се развива по-
късно.

Институтът Earthwatch заключи, че 
пчелите са най-важното живо съще-
ство на планетата, но учените също 
предупредиха: пчелите са изло-
жени на риск от изчезване. 

Пчелите по света са 
изчезнали до 90% 
според последни-
те проучвания. 
Причините са 
различни в за-
висимост от 
региона, но 
сред основни-
те са масово-
то обезлеся-
ване, липсата 
на безопасни 
места за гнезда, 
липсата на цве-
тя, използването 
на неконтролирани 
пестициди, промените 
в почвата. 

Apiculture Entrepreneurship 
Center of the Universidad Mayor 
(CeapiMayor) и Apiculture Corporation 
of Chile  (Cach) с подкрепата на Фонда-
цията за аграрни иновации (FIA) про-
ведоха проучване, при което бе уста-
новено, че пчелите са единственото 
живо същество, което не е носител 

на какъвто и да е вид патоген, неза-
висимо от това дали е гъбичка, вирус 
или бактерия. 

Земеделието в света 
зависи от 70% от те-

зи насекоми.Ос-
вен това оп-

р а ш в а н е -
то, което 

п р а в я т 
п ч е л и -
те, поз-
волява 
на рас-
т е н и -
ята да 
се въз-

п р о и з -
в е ж д а т , 

от които 
се хранят 

милиони жи-
вотни, без тях 

фауната скоро ще 
започне да изчезва. 

Медът, произведен от пчелите, не 
само служи като храна, но също така 
предоставя много ползи за здравето 
и кожата ни.

 Според цитат, приписан на Алберт 
Айнщайн: „Ако пчелите изчезнат, хо-
рата биха имали само 4 години живот.“

тук, на малкия по-
крит с растителност 
остров в Атлантиче-
ския океан, са идва-
ли на почивка члено-
вете на кралските се-
мейства, известните 
писатели, политиче-
ските дейци и други 
„големи риби“. По-
чивката на Мадей-
ра може да се срав-

ни с такава на Канарите 
– мързелив живот и ко-
лониална архитектура, с 

витаещ наоколо Колум-
бов дух и жажда за да-
лечни пътешествия. Са-
мо че островът е много 
по-зелен от Канарските 
острови. И тук няма нуж-
да да се притеснявате от 
жегите – Адриатически-
ят океан никога не се на-
грява до температурата 
на египетски чай – мак-
сималната топлина е 20-
22 градуса по Целзий.

Плажовете на Мадей-
ра най-често са покрити 

със ситен чакъл, вода-
та е изумрудена и про-
зрачна, а горите – гъсти 
и буйни. Перли в коро-
ната на острова са сред-
новековните крепости 
и църкви, живописните 
селца, огромните при-
родни резервати с ек-
зотична растителност, 
както и... известният 
футболист Крищиану 
Роналдо, който се е ро-
дил и е израснал на Ма-
дейра.

 Леонардо да Вин-
чи докато с едната ръ-
ка рисувал, в същото 
време можел да пише 
с другата?
 Пирамидата в Ги-

за е най-старата от се-
демте чудеса на древ-
ния свят, която все още 
съществува.
 Сърцето на скари-

дата се намира в гла-
вата й.
 В Антарктида няма 

сухоземни бозайници, 
но пък има много пинг-
вини и тюлени.
 Подобно на пръс-

товите отпечатъци, 
всеки език има уника-
лен релеф.
 Когато сте се ро-

дили, само за няколко 
секунди вие сте били 
най-младият човек на 
планетата.
  Костариканците 

са статистически най-
щастливата нация на 
Земята.
 Колкото по-щаст-

ливи сте, толкова по-
вече антитела генери-
ра вашето тяло.
 Знаете ли, че топ-

лата вода е по-тежка от 
студената?
 41% от децата в 

Африка на възраст 
между 5 и 14 години 
работят.
 В древни време-

на египтяните, които 
страдали за смъртта 
на котките си, обръс-
вали веждите си.
 В Европа най-дъл-

гото име на село е Лан-
вайрпулгуингилгоге-
ръхуърндробулланти-
сильогогогойх, което 
се намира в Уелс.
 Кралската ботани-

ческа градина в Единб-
ург има най-голямата 
селекция от рододенд-
рони в света.
 Знаете ли, че по-

вече хора са иденти-
фицирани с психични 
разстройства в САЩ в 
сравнение с всяка дру-
га нация?
  В Китай хората 

използват 45 милиар-
да пръчици за хране-
не всяка година.
 Алберт Айнщайн е 

получил предложение 
да стане вторият пре-
зидент на Израел през 
1952 г., но е отказал.
 Папа Григорий IX 

(1222 - 1241 г.) е обявил 
котките за създания на 
дявола. Впоследствие 
масово са били избива-
ни котки в цяла Европа. 
Това е довело до бум 
на популациите от плъ-
хове, които са пренася-
ли много болести. Най-
тежката от тези боле-
сти е Черната чума, ко-
ято е убила повече от 
100 милиона души.

Çнаете 
ли, ÷е...

ство на планетата, но учените също 
предупредиха: пчелите са изло-
жени на риск от изчезване. 

Пчелите по света са 
изчезнали до 90% 
според последни-
те проучвания. 
Причините са 
различни в за-
висимост от 
региона, но 

то обезлеся-
ване, липсата 

или бактерия. 
Земеделието в света 

зависи от 70% от те-
зи насекоми.Ос-

вен това оп-
р а ш в а н е -

то, което 

места за гнезда, 
липсата на цве-
тя, използването 
на неконтролирани 
пестициди, промените 

Apiculture Entrepreneurship 

п р а в я т 
п ч е л и -
те, поз-
волява 
на рас-
т е н и -
ята да 
се въз-

п р о и з -
в е ж д а т , 

от които 
се хранят 

милиони жи-
вотни, без тях 

фауната скоро ще 
започне да изчезва. 

Причините са 

Островът на Кристиано

Едно време в Евро-
па е имало само 
два известни мор-

ски курорта – Френска-
та Ривиера и португал-
ската Мадейра. Точно 
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Традиция стана в 
първите дни на 
златната есен да 

се провежда в нашия 
красив черноморски 
град Бургас Национа-
лен фестивал за хора-
та от третата възраст.

Той се организи-
ра от Сдружение „СП-
2004-Бургас“, община 
Бургас, а тази година 
се включи и Домът на 
армията. Фестивалът 
е под егидата на кме-
та  Димитър Николов 
и както всяка година, 
е посветен на Между-
народния ден на въз-
растните хора за отда-
ване на дължимата по-
чит към дълголетието и 
мъдростта им.

Преди откриването 
на фестивала бяха под-
несени красиви кошни-
ци с цветя и поздравле-
ния от кмета г-н Д. Ни-
колов, от председате-
ля на ОС 
на БСП  
Ж и в к о 
Господи-
нов, от 
п р е д с е -
д а т е л я 
на Тра-
к и й с к о -
то дру-
ж е с т в о 
„ С т р а н -
джа“  Сте-
фан Ко-
лев. Цве-
тя бяха поднесени и от 
председателя на група-
та съветници от партия 
ГЕРБ - Димитър Людиев 
и група съветници.

Беше прочетен и 
поздравителният ад-
рес до г-жа Андонова, 
до организаторите на 
фестивала и лично до 
кмета Димитър Нико-
лов от главния редак-
тор на в. „Пенсионери“  
Петьо Дафинкичев.

Фестивала откриха 
двете чаровни водещи 
Янка Христова и Мария 
Попова, след което ду-

мата за  приветствие 
бе дадена на предсе-
дателя на Сдружение 
 „СП-2004-Бургас“ Вя-
ра Андонова. В своето 
емоционално слово тя 
подчерта, че въпреки 
икономическите и фи-
зическите несгоди, ко-
ито на нашата възраст 
ни съсипват, ние, пен-
сионерските ръковод-
ства по клубовете, се 
стремим да организи-
раме пълноценен ак-
тивен живот на наши-
те членове. Опитваме 
се да повдигаме духа 
им с разнообразна ху-
дожествена самодей-
ност и да осмислим си-

гр. Сли-
вен; ПК 
„Морски 
звуци“, гр. 
Б у р г а с ; 
ПК „Чети-
рилистна 
д е т е л и -
на“, кв. Ве-
трен, Бур-
гас; НЧ 
„Св. Кли-
мент Ох-
ридски“ - 

учители 
ветера-
ни, гр. 
С т а р а 
Загора. 
Всички 
от жан-
ра ста-
ри град-
ски и 
естрад-
ни пес-
ни. От 
с ъ щ и я 
ж а н р 
по-мал-
ки пев-
чески формации се 

представи -
ха също мно-
го добре: ВГ 
на учителите 
при ПК „Яни-
ца“, гр. Но-
ва Загора; 
ВГ „Морски 
бриз“ при ПК 
„ А н х и а л о “ , 
гр. Поморие; 
ВГ „Незабра-

вима“ ПК „Надежда“, с. 
Ресен, Великотърнов-

ско; ВГ „Планински по-
лъх“ при ПК „Народни 
будители“, гр. Шиваче-
во; ДВГ „Пейте с нас“, 
ПК „Три сестри“, кв. Ба-
нево, Бургас; ВГ „Лотос“ 

ПК „Сините камъни“, гр. 
Сливен; ДВГ „Стринав-
ско ехо“ НЧ „Развитие 
1863“, гр. Дряново; Пев-
чески състав „Царевски 
бриз“ ПК „Тракия“, гр. 
Царево; ПГГП „Нежни 
чувства“ - ПК „Надеж-
да“, с. Щръклево, Ру-
сенско; ПСГП „Реверанс“ 
при Военен клуб, гр. Ай-
тос; ВИС „Морски въл-
ни“ - НЧ „Васил Левски“, 
гр. Варна; ГСГП „Херсо-

нита“ - ПК „Херсон“, гр. 
Шумен; ГСГП при ПК №4, 
гр. Шумен; ГСГП „Сере-
нада“ - ПК „Преображе-
ние“, гр. Малко Търно-
во. Съставите, предста-
вили разнообразието на 
българския фолклор, са 
почти  до цифрата сто, 
което означава, че е 
невъзможно да споме-
нем всички, но все пак 
се откроиха: ФГ „Дете-
лини“, ЦПК гр. Ямбол; 
ФЖС „Топола“ - ПК гр. 

Тополовград; Фолкло-
рен ансамбъл „Гоце Дел-
чев“ при ВМРО - Бургас; 
ФФ „Гоце Делчев“ - ПК 
„Морски звуци“ - Бургас; 
ФГ „Трета младост“ - ПК 

девеТи наЦионален ФесТивал

„Сребро в косите, песен в душите 
край морето на Бургас”

„Розова долина“,  Казан-
лък, от ПК „Надежда“ и 
НЧ кв. Крайморие – Бур-
гас и ПК „Св. Николай Чу-
дотворец“,  Бургас.

Самият фестивал ня-
ма състезателен харак-
тер, а само развлекате-
лен, но това не го пра-
ви по-малко привлека-
телен за хората, за да 
посетят поне веднъж в 
годината красивия ни 
град Бургас и морето. 
Освен това всеки участ-
ник получава скромен 
сувенир - подарък от 
общината с морска те-
матика, а колективите - 
красиви грамоти и ста-

туетки за участие.
Радостно е, че има 

певчески състави, ко-
ито от първата година 
на откриването на този 
фестивал идват редов-
но. Това са от градовете 
и съставни селища на гр. 
Елена, Нова Загора, Ста-
ра Загора, Ямбол, Сли-
вен, Тополовград, Горна 
Оряховица, Казанлък, 
Малко Търново, Варна 
и др. Просто не е въз-
можно да ги изброява-
ме  всички поименно в 
една дописка, за което 
молим да бъдем изви-

нени от останалите.
Тази година се пред-

ставиха 
108 пев-
ч е с к и 
състава 
и групи, 
15 ин-
дивиду-
ални из-
п ъ л н и -
тели, об-
що 933 
участни-
ци.

Най-представителни-
те и внушителни хорови 
състави бяха: ПК „Филип 
Тотю войвода“, гр. Горна 
Оряховица; ПК „Будите-
ли“ - хор на учителите, 

„Възраждане“, гр. Еле-
на; ФГ „Шарена китка“ 
- ПК с. Велино, общ. Шу-
мен; ФГ „Магда Пушка-
рова“ - ПК „Преобра-
жение“, гр. Малко Тър-
ново.

Уважаеми читатели, 
не мислете, че като не 
споменаваме всички 
останали певчески със-
тави, те не са се пред-
ставили добре. Напро-
тив! Любовта към пе-
сента у българина е 
толкова силно развита 
и генетично заложена, 
че всеки изпълнител е 
готов да пропътува сто-
тици километри, да из-
пита дори всякакви не-
удобства, за да ни за-
познае на живо с на-
родното изкуство, на-
ционалните ни тради-
ции и вековечните пес-
ни. Желанието на всич-
ки да пеят още и още 
изчерпа деня и фести-
валът се сля с галакон-
церта. Той беше върхът 
на най-добрите изпъл-
нения. Имаше и 4 със-
тава, които не успяха да 
се включат през деня, 
но за сметка на това бя-
ха „черешката на тор-
тата“ на галаконцерта. 
Това са смесен певче-
ски състав „Катерник“ 
при СОСЗР, гр. Созо-
пол; МВГ „Маяк“ при 
СОСЗР, „СП-2004-Бур-

вите им делници.
След нейното сло-

во думата бе дадена на 
кмета Димитър Нико-
лов. Той също привет-
ства присъстващите и 
участниците за силата 
на духа им да се спра-
вят с трудностите и да 
работят всеотдайно, 
като обеща следващи-
ят, 10-и юбилеен фести-
вал, да се проведе в об-
новената сграда на Кул-
турния дом на НХК.

В тържеството по сте-
чение на обстоятелства-
та най-възрастният член 
на пенсионерския съюз 
- о.з. полковник Андон 

Георгиев, който е и ве-
теран от Втората светов-
на война и имаше юби-
леен 95-и рожден ден, 
бе поздравен и награ-
ден от кмета и от Съюза 
на ветераните при Вое-
нен клуб - Бургас, както 
и от централното ръко-
водство в  София. Така 
непринудено бе отдаде-
на почит към възрастта 
на един достоен гражда-
нин на Бургас.

След това лирично 
отклонение, което пре-
дизвика умиление и 
положителни емоции у 

присъстващите, започ-
на по установения ред 
фестивалът.

В препълнената зала 
в продължение на два 
дни - 26 и 27.IX, пенсио-
нерските колективи от 
цялата страна се пред-
ставиха с много любов 
и неподправен ентуси-
азъм, който буквално 
взривяваше залата.

В програмата се 
включваха състави с 
репертоар от различ-
ни жанрове - автенти-
чен и обработен фолк-
лор, стари градски пес-
ни и шлагери, поп фолк 
и за първи път участваха 
танцови състави - от ПК 

гас“ и движение „Ру-
софили“ - Бургас; МФГ 
„Тракиец“, с. Тракия, 
общ. Опан, обл. Стара 
Загора, и квартет „Сла-
вяни“ - СОСЗР, гр. Чер-
номорец. Изпълнение-
то на последните два 
завърши съвместно с 
песента „Моя страна, 
моя България“, което 
беше вълнуващ апогей 
за край на фестивала.

Двата фестивал-
ни дни ще останат за 

мнозина от 
участниците 
незабрави-
ми с много-
то емоции, 
вълнуващи 
и сърдеч-
ни срещи и 
прекрасно-
то настрое-
ние, които 
са гарант за 
нова живи-

телна сила, тъй необ-
ходима, за да се чувст-
ват пълноценни за об-
ществото!

 петя мЕТОДиЕВа
Вяра аНДОНОВа
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В ранна-
та майска ут-
рин се връщах 
от кварталния 
магазин с две 
пълни торби с 
покупки и как-
то обикновено 
приседнах на 
пейката в гра-
динката да отпочина на сянка. Поставих багажа си 
до мъж, който закриваше с ръце лицето си. До не-
го беше опрял бастунчето си и от време на време 
подсмърчаше, като отместваше очилата и изтрива-
ше сълзите си. Беше мъж на преклонна възраст с 
бледо, изпито лице.

Опитах се да го заговоря.
-  Господине, да не ви е лошо или ви е обидил 

някой? А е възможно да сте болен и не можете да 
се приберете вкъщи.

Не последва никакъв отговор. Погледна ме. Мо-
же би белите ми коси му вдъхнаха доверие и като 
въздъхна, тихо промълви:

- Да, болен съм, приятелю, душата ме боли! – и 
като взе в ръцете си бастунчето, тихо заразказва 
своята история.

Имал внуче на 5 години, но не му давали да об-
щува с него. Не му разрешавали да го извежда на 
разходка в парка, защото със своите стари социа-
листически разбирания щял да му попречи на до-
брото възпитание. Живеел като отшелник в прис-
тройка до гаража в двора на къщата, която се во-
дела негова. От сутрин до вечер изкарвал по пей-
ките и се прибирал само да спи. Навремето като 
инженер-строител работил много години по наци-
оналните обекти на страната. Едва когато загубил 
съпругата си, се върнал в родния град.

- Сега разбра ли защо ме боли душата, прияте-
лю? – завърши с дълбока въздишка.

Моят събеседник, непожелал да каже името си, 
се надигна и тръгна. Никога не бях се замислял над 
понятието душа. И аз понякога го употребявам, но 
без да влагам някакъв конкретен смисъл. Замислих 
се не за първи път за мястото на старите хора – пен-
сионерите, в съвременното общество, всекиднев-
но опорочаващо миналото ни.

Наскоро прочетох древна мисъл, че държава, ко-
ято не уважава старите хора, е като дърво без ко-
рен. Едва ли това е преувеличено.

Правителството , градящо капитализма, днес е 
заето с по-важни проекти и се отнася към предиш-
ните поколения несправедливо, като към бреме на 
доизживяване. Образованието и медиите рушат до-
ри семейните взаимоотношения. Ето от какво ду-
шата боли.

Д. каНДЕВ, Варна

34 Проза Поезия

Душата болиХлябът

Романът на моя живот
Четиво с продължение

Следва

3

Продължение от бр. 41 
След това се спри-

ятелих с всички съу-
ченици и много скоро 
поведох тайфата.

Бях слаб и нисък. 
Като че ли пуберте-
тът закъсняваше. Но 
после се източих и за-
почнаха да ми викат 
Щъркела. Единствено 
в моя бележник беше 
написано: „Намалява-
не на поведението с 
три единици заради 

хвърляне на ученик 
от прозореца.”

Днес съжалявам 
за тази случка, но 
нямаше как. Бях си 
научил, че едно мо-
миче ми е гадже. 
Викахме й Рибката. 
Наобикаляха я и от 
другите класове, но 
тя си имаше един ос-
новен ухажор. Пре-
дупредих го да не се 

занимава с нея, защото 
ще има проблеми. Не ме 
послуша.

Женското тяло е хуба-
во нещо. Зависи на кого 
е и какво има вътре. Мо-
же да е изящно и фино, 
но празно и тогава е по-
добре да си гледаш ня-
коя скулптура.

Интересна е истори-
ята как ме откриха за 
филма „Следите оста-
ват”. Един ден в учили-
щето ни дойдоха някак-

ви хора. Аз бях вече в 
горните класове. Огле-
даха ни, после станаха 
и си отидоха.

Мина известно време 
и ме повикаха да се явя 
в телевизията на „Сан 
Стефано”. Направиха 
ми някаква снимка. Ве-
черта сестра ми Роси ка-
за: „Онзи ден видях един 
мой колега от Акаде-
мията, асистент-режи-
сьор. Той ме попита да-
ли имам по-малък брат 
или сестра на 12-13 го-
дини, че му трябвали за 
един филм. Разказах му 
за теб, колко си талант-
лив.” Отговорих й учуде-
но: „Абе, какво ми е та-
лантливото?”

След време отново 
ме потърсиха от телеви-
зията и накрая ме взеха 
да играя Веско. Първата 
ми роля в киното. Проб-
ваха ме и за главния ге-

рой, но той тряб-
ваше да е по-го-
лям.

Така попаднах 
в „Следите оста-
ват”. За пръв и 
последен път се 
снимах във филм 
с ходатайство. 
Майка и татко 
получиха хоно-
рара и с него ку-
пиха едно бунга-
ло за мястото ни 
в Драгалевци.

Със сестра ми 
Роси имаше още 
една драматична 
случка. Веднъж 
влязох в хола, а 
тя репетираше 
любовна сцена 
с Веско Бранев*. 
Беше прилегна-
ла и викаше: „Ми-
шел, Мишел, Ми-
шел…” Подготвяше се 
за пробни снимки в ки-

ното. До нея Веско й га-
леше ръката. Идилия!

евдокия, майка ми

ПТИЦИ

Пресъхна то, мастилото за песента ми –
не го разрежда мъжката сълза,
но няма да се свра под бойно знаме
до някой вожд – нито „против”, нито пък „за”.

Обичах просто всичко истинско до болка
и никого до днес не съм предал,
не падах на колене, за да моля –
едната мъжка чест издигнах в идеал.

Не чаках постове, не се пребоядисвах,
не пях за самозвания пророк,
чепат си бях – от нине чак до присно,
самоуверен, младичък, зеленоок…

Мастило за песен

Но с възрастта пресъхна туй мастило синьо,
с какво да го сменя? – не съм готов…
И мама пак отвъд дочувам:
- Сине!
Топи перото си единствено с любов!

георги ДрамБОЗОВ

Погледнах ги и не 
знам какво ми щукна, 
но реших да си отмъс-
тя. Свалих си чехъла 
и го хвърлих по нея, 
а той с гьонена под-
метка. Удари я право 
в окото. То посиня и 
се поду. И до ден дне-
шен, когато питат Ро-
си за случката, тя от-
говаря: „Брат ми про-
вали филмовата ми 
кариера.” Много ко-
фти се почувствах. 
Мислех, че само ще я 
стресна.

С Роси постоянно 
бяхме затънали в про-
тиворечия. На всичко-
то отгоре ме караше да 
й нося чорапите за ло-
вене на бримки, а не 
ми оставяше пари да 
платя.

Старото огнище днес го няма,
старото огнище вече онемя.
Във пещта му хляб печеше мама
с хубав, кехлибарен цвят.

Мама бързаше да иде в къра,
ставаше със първите петли
и опалваше пещта най-първо,
докато децата, ние, спим.

Втасваше тестото във тавите,
мама ги нареждаше в пещта.
По небето гаснеха звездите,
хлябът бе готов на ранина.

Всичко по-модерно днеска стана,
комбинатът ни доставя хляб.
Времето отнесе като хала
оня хляб и детския ни свят.

Старото огнище днес го няма,
а с цената хлябът днес горчи…
А какъв ни хляб печеше мама,
о, по-вкусен беше от симид!

иван сТОЙЧЕВ, Търговище

високо в синевата
изписват прощалните си писма
отлитащите птици.
Завиждам аз на волните ята,
на техния копнеж към 
                   неизвестното...
да можех, птици, с вас да полетя
в жадуваните пътища,
далеч от жалката човешка суета.
да можех като вас 
над всичко земно и нищожно
да се извися.
а аз следя стремглавия  ви 
   полет,
поела бремето на тежката си участ,

изпълнена с надежди и желания,
със обич и омраза,
със болка и разочарования...
Ще дойде пролетта.
отново, поели своя път 
   обратен,
птиците ще долетят във родните 

гнезда.
не ще се върнат само никога
отминалите дни на младостта.

  Блага Христова, русе

* Веселин Бранев 
(1932-2014) българ-
ски сценарист, ре-
жисьор и писател. – 
Бел. ред.
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иМоТи

Малки оБяви

Скръбна веСт

ПОкАнА  ПОкАНА

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0878/905168 - прода-
вам Кратка българска ен-
циклопедия том 4 - 20 лв., 
енциклопедичен наръч-
ник по външна търговия 
том 1

0899/475418 - прода-
вам пет диска с 98 любов-
ни балади и песни, издаде-
ни от „Рийдърс дайджест“ 
със записи 

827704, 0878/905168 
(Бургас) - продавам наф-
това печка внос, в отлич-
но състояние - 50 лв., мно-
го малко е използвана

0 9 8 8 / 3 5 1 7 8 4 , 
02/8655916 - купувам ка-
лендари с картини - жи-
вопис, или репродукции - 
стари, и картини

0888/808583 - купувам 
стари немски велосипеди 
„Мифа“, „Диамант“ и др.

0897/615261 - продава 
плетени дамски и мъжки 
чорапи и терлици

0988/351784 - купува 
стари календари с пейза-
жи или репродукции жи-
вопис

0899/707947 - купува 
музикални инструменти, 
стари синтезатори, бъл-
гарски електрически кита-
ри, ехолани, лапови усил-
ватели и др.

0889/378252 - прода-
ва лечебна кализия - леку-
ва диабет, катаракта и он-
кологични заболявания, 

0889/999681 – д-р 
Стефан Мачев, спе-
циалист по вътрешни 
болести, образна ди-
агностика и ангиоло-
гия – Национална кар-
диологична болница 
(III градска болница) 
– диагностика и лече-
ние на артериалните, 
венозните и лимфни-
те заболявания

0896379999 - прода-
ва узаконен вилен имот 
от 1,2 дка и вила 45 кв. 
м в с.Герман, район Пан-
чарево, местността Тера-
сите. Ток, вода. Цена 75 
000 евро.

0898/225564 - давам 
под наем обзаведен трис-
таен апартамент в Плов-
див, ж.к. „Тракия“

0885/728834 - прода-
вам къща и земеделска 
земя в с. Приселци, на 10 
км от Варна. Много из-
годно!

0888/803836 - прода-
вам 10 дка земя край гла-
вен път Хасково - Маказа

0894/646586 - прода-
вам двустаен монолитен 
апартамент на четвър-
тия етаж в перлата на Ро-
допите - Баните, Смолян-
ско, или заменям за хуба-
ва селска къща с баня и 
тоалетна

0988/845735 - тър-
ся жилище в София или 
околностите

0884/411758 - про-
давам двуетажна къща с 
гараж и 2 дка градина - 
5000 лв., с. Нова Върбо-
вка, общ. Стражица

0878/370590 - изгодно 
продава имот в с. Оряхо-
во, общ. Любимец, камен-
на къща с голям двор, на 
брега на микроязовир

0885/945153 - изгодно 
се продава стара къща в с. 
Полковник Серафимово, 
Смолянско - 27 хил. лв., с 
5 стаи, на два етажа по 90 
кв. м, двор 1500 кв. м

0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 , 
0886/401737 - продавам 
едностаен, с гараж в жк 
"Люлин 3" - София, отвън 
цялата сграда е санира-
на с 10 см стиропор, а от-
вътре: преустроен в дву-
стаен и облепен с дърво. 

ВажНО!
ВъЗпОмиНаНиЯ, скръБНи ВЕсТи, пОЗДраВлЕ-

НиЯ, ЧЕсТиТки иЗпращаЙТЕ На аДрЕс: 1421 сОФиЯ, 
кВ. „лОЗЕНЕц“, Ул. „криВОлак“ №48, ВХ. „В“, За В. 
„пЕНсиОНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането. 
Важно за абонатите: моля, изпращайте номера 
на квитанцията за абонамента!
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса 
на редакцията или на ръка. В пощенския запис да 
бъде обозначено и името на човека, за когото е 
предназначена честитката или възпоминанието. 
желателно е снимките да бъдат оригинални, а 
електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
Материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

Съобщаваме на всички 
близки и приятели,

че на 5 октомври 2019 г.
почина

кАмен СтАменкОв 
Ивчев 

Роден на 20 март 1922 г.
в село Дрен,  

община Радомир,  
област Перник

Живя честно, достойно и 
всеотдайно.

С достойнство се раздели и с живота.
От неговото голямо семейство

 Столичният клуб по "Родознание и краезна-
ние" към БГФ "Родознание" и културно-просвет-
ният землячески клуб "Петрохански светлини" 
ще проведат общо събрание на 24 октомври 
2019 г., четвъртък, от 17 ч. в малкия салон 
на Народно читалище "славянска беседа", 
ул. "г. с. раковски" №127 в софия.  

ТЕМА: КРАЕЗНАНИЕТО В ХХ И ХХI ВЕК
 В САМОВОДЕНЕ    

АВТОР Георги Евтимов Георгиев   
Членовете да донесат подготвените от тях 

материали за научната конференция през но-
ември 2019 г. Поканваме членовете на двата 
клуба и граждани да присъстват на събранието. 

От ръководствата на двата клуба

Каним любителите на поезията да присъст-
ват на официалното представяне на алманаха  
„поетичен листопад 2019” и награждаването на 
отличените участници в конкурса за поезия, кое-
то ще се състои на 20 октомври, неделя, от 14 
ч. в Двореца на културата и спорта във Варна.

От организаторите

миниказан за ракия - 160 
лв., български левове от 
1974 г.

0889/378252 - листа от 
алое вера за болести - ки-
лограм 18 лв., апарат за то-
чкова заварка - 140 лв., бю-
ро за офиси и ученици - 
160 лв.

0885/335852 - прода-
вам косачка „Garden“, мо-
тофреза на колела, почти 
нов двигател - 550 лв., Со-
фия

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 - търся же-
на асистент за гледане на 
възрастен човек

0884/594427 - Венева, 
търся подарък стара рабо-
теща прахосмукачка

0889/464586 - купувам 
запазена отоплителна печ-
ка тип „пернишка“

0894/646586  - купувам 
неограничено количество 
руска и съветска художест-
вена литература от време-
то на революцията, Оте-
чествената война и до на-
ши дни в български пре-
вод. Моля, изпращайте оп-
ис на книгите и цената на 
адрес: 4349  с. Дъбене, обл. 
Пловдивска, Митьо Цанев 
Митев; продавам нова, не-
ползвана немска пишеща 
машина - ЛАТИНИЦА

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277467 - домашен 
майстор поправя мебели, 
дограма и др. Продава три-
операционна дърводелска 
машина, фреза. За мерце-
дес купе 114-115, бял рет-
ро волан, стъкло за фар, та-
сове и др.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ча-
совник с кукувица, спортен 
велосипед, китеник, ради-

Температурата винаги е 
18о. Има връзка с всички 
превозни средства и с ме-
тро наблизо. От източна-
та страна е красив парк. 
20 години без ремонт!

0893/852626 - къща 
на два етажа, в с. Вина-
рово, Видинско, има ток, 
вода и стопански сгради 
- 700  кв. м, 8000 лв.

0897/828531 - прода-
ва къща в центъра на с. 
Пешаково - 12 км от Ви-
дин, с 3 стаи, баня, тоа-
летна, парно, две масив-
ни стопански постройки

0876/400768 - 803 кв. 
м идеална част от двор - 
6-а категория земя, равно 
място. По данъчна оцен-
ка 1760,50 лв., с. Девен-
ци, общ. Червен бряг, обл. 
Плевенска

0886/401373 - купу-
вам боксониера от пър-
ви до трети етаж - в Со-
фия. Спешно!

0878/438599 - прода-
ва вила на 50 км от Со-
фия. Има ток, вода, двор 
850 кв. м, плодни дърве-
та, басейн

0988/339386 – про-
дава/заменя двор с къ-
ща, гараж, кладенец – с. 
Пъдарско, Пловдивско – 
6000 лв. 

0897/050151 - прода-
ва къща в с. Огнен, 110 кв. 
м, двор 1 дка, кладенец, 
допълнителни построй-
ки, с ток

0898/225564 - приема 
младо семейство, пенси-
онерка, пенсионер до 65 
г. - за поддръжка на иде-

ален селски имот в Пло-
вдивско

878/768442 - продава 
стара къща в с. Агатово с 
1 дка дворно място със 
стопански сгради и с ге-
ран, гараж и асми. С хубав 
изглед. Изгодно!

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – прода-
ва 3,7 дка нива с над 400 
шестгодишни канадски 
тополи в нея, на пет км 
източно от Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, 
тоалетна във вилната зо-
на на с. Побит камък, Раз-
градско, с чист въздух и 
тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава 
под наем апартамент – 
200 лв., в Ст. Загора

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0893/852626 – про-
дава къща на два етажа 
– 8000 лв., има ток, вода, 
баня, 900 кв. м стопански 
сгради

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-
ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора с 
овощна градина. Наблизо 
има хранителен магазин

окасетофон, микроскоп, 
аптекарска везна, старин-
ни часовник, телефон, фо-
тоапарат

0877/882177 - про-
водник венелитов 6 кв. м, 
единичен 180 кв. м - 200 
лв.; проводник венелитов 
6-мостов, 22 м - 60 лв., ам-
перметър за променлив 
ток до 100 А - 20 лв.

0888/912043 - прода-
вам ръчно плетени от до-
машна вълна дамски и 
мъжки чорапи - качество 
и количество, отстъпки

0878/582191 - прода-
ва килим 250/350 - 180 лв., 
на изплащане; антикварна 
шевна машина неработе-
ща - 150 лв.

0884/623471 - Ловеч, 
продавам центрофуга за 
3(6) рамки. Акумулира-
ща печка „Изгрев“ - нова, 
офицерска шуба с подвиж-
на кожена подплата

0882/409574 - литера-
турна обработка на худо-
жествено-документални, 
краеведчески, юбилей-
ни ръкописи, спомени и 
предпечат

0885/503897 - продава 
3 нови аку-6-OZM20 GEL, с 
намаление 45%

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 - помпа за 
миене на предно стъкло 
„Москвич“ 408, УАЗ - ръч-
на, не електрическа

02/8844654 - прода-
ва запазен килим 250/350. 
Цена 180 лв. Продава елек-
трическа печка „Мечта“, 
работеща. Цена 48 лв.

0 2 / 9 9 2 9 5 0 8 , 
0889/349169 - продава 
чисто ново черно кожено 
палто

0885/128773 - книга за 
рода войска ЗРВ „Славната 
девета батарея“, автор Ва-
сил Георгиев. Цена 15 лв.

0877/312823 - продава 
печка на пелети, гоблен 
„Пролет в ливадите“

0889/378252 - продава 
апарат за точкова заварка 
- 140 лв., мини казан за ра-
кия - 160 лв., нови стъкла 
вендузи 4 - 16 лв.

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

На 18 октомври, петък, в с. подем, обл. 
плевен, в сградата на кметството – в клу-
ба на пенсионера, ще се проведе среща на 
екипа на в. „пенсионери” с неговите або-
нати, приятели и почитатели. срещата ще 
бъде от 11 ч. 

Заповядайте да обсъдим наболелите пен-
сионерски проблеми. ще присъства главни-
ят редактор на вестника г-н петьо Дафин-
кичев. 

Очакваме присъствие от другите населе-
ни места, но с предварително обаждане на 
тел.  0887665086 - иво ангелов.

Съобщение
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16 ОкТОмВри, 19 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯВаща лУНа, лУНа В 

ТЕлЕц 
Не си мислете, че ще постигне-

те нещо, без да положите нужните 
усилия – звездите не ви предвеща-
ват подобни благини. Важни извес-
тия, получени по неочакван начин, 
може да променят вашите планове.

17 ОкТОмВри, 20 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯВаща лУНа, лУНа В 

БлиЗНаци 
Може да имате проблеми с по-

възрастни родственици. Не се за-
нимавайте с битови проблеми – по-
добре отдъхнете на свеж въздух.

18 ОкТОмВри, 21 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯВаща лУНа, лУНа В 

БлиЗНаци 
Обърнете внимание на своя 

външен вид – усилията ви няма 
да пропаднат и непременно ще 
ви оценят. Накрая ще се състои 
срещата, която така дълго сте оч-
аквали.

19 ОкТОмВри, 22 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯВаща лУНа, лУНа 

В рак 
Няма да можете да избегнете 

обективни трудности, но пък ще 
съумеете да решите важни пробле-
ми. Проявете разумен подход към 
битовите неуредици, за да не про-
валите отдиха си и отношенията с 
близките да се влошат.

20 ОкТОмВри, 23 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯВаща лУНа, лУНа 

В рак 
Отделете повече внимание на 

семейството и благоустрояване-
то на дома – викнете майстори, за 
да направят нещата както трябва. 
Здравето ви ще бъде добро, ако не 
се претоварвате.

21 ОкТОмВри, 24 лУНЕН ДЕН, 
пОслЕДНа ЧЕТВърТ, лУНа В 

лъВ 
Пригответе се за неочаквани 

атаки от страна на вашите стари 
врагове, които се дразнят от ва-
шите успехи. През почивните дни 
ще имате подходящо настроение 
за сложен разговор с най-близки-
те си хора.

22 ОкТОмВри, 25 лУНЕН ДЕН, 
НамалЯВаща лУНа, 

лУНа В лъВ 
Не позволявайте да използват 

вашата доброта за користни цели, 
трябва да се научите да отказвате. 
В това отношение много ще помог-
нат вашата гъвкавост и стремежът 
ви да чувствате и да изслушвате съ-
беседника.
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вреМеТо

Магнитни бури - 18,19.X.

в сряда топлото и слънчево време, започнало 
още през миналата седмица, ще продължи, като 
температурите ще се движат в диапазона 10-24 
градуса. в четвъртък и петък не се очакват про-
мени в синоптичната обстановка и температу-
рите – ще бъде слънчева, топла и приятна есен. 
в събота и неделя времето ще се задържи също-
то, затова, който има да довършва есенни рабо-
ти по градините и лозята, ще бъде облагодетел-
стван от приятната обстановка. в понеделник 
също се очаква слънчево време и температури 
от 9-10 до 23-24 градуса през деня. във вторник 
ще настъпи леко заоблачаване и спадане на гра-
дусите до 18 през деня и до 8 сутринта.

използвайте хубавото време за спорт и от-
дих сред природата. разходките в парка или пла-
нината са чудесно средство да активизираме об-
мяната на веществата и да подобрим дейност-
та на всички органи и системи. нещо повече – те 
премахват стреса и нервното напрежение така, 
както това не може да направи нито едно лекар-
ство. особено полезни са разходките сред игло-
листни и брезови насаждения, които отделят 
във въздуха вещества с мощно противомикроб-
но действие.

БиопроГноЗа

ДЖеСИкА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (16.X.- 22.X.2019 Г.)
ОВЕН - Изключително ва-
жно е да се насочите към 
развиването на интуиция-

та си. Красноречието ще ви е от 
полза при разрешаването на се-
мейни спорове. Здравето ви ще 
бъде добро.

ТЕлЕц - До средата на 
периода не злоупотре-
бявайте с доверието, 

което ви гласуват близките. Спо-
собността ви да привличате бла-
говолението им ще отвори мно-
жество врати пред вас. 

БлиЗНаци - Добре е да 
не отлагате изпълнени-
ето на ангажиментите. 

Значителни успехи ще ви носят 
практичните занимания, които 
при всяко положение ще увели-
чат приходите ви.

рак - Не допускайте 
навлизането в криза 

от материален или душевен 
характер. Постарайте се да за-
пълните липсите, които чувст-
вително усещате в отношени-
ята си с интимната половинка.

лъВ - Не отлагайте про-
веждането на откровен 
разговор. Около среда-

та на периода печалбите и перс-
пективите в живота ви ще идват 
благодарение на преодолените 
от вас трудности. 

ДЕВа - Не допускайте не-
заинтересованост по от-
ношение на делата, кои-

то пряко засягат вашето семей-
ство. По-голямата част от вас ще 
са прекалено дейни, което може 
да подразни близките ви.

ВЕЗНи - През почивните 
дни е възможно да полу-
чите дълго чаканите от 

вас отговори на лични въпро-
си. Наложително е премахване-
то и на най-малката вероятност 
за недоразумения със заобика-
лящите ви.

скОрпиОН - Не си позво-
лявайте повишена емоци-
оналност в отношенията 

с близките ви. Отдайте водеща 
роля на стремежа си да постиг-
нете хармоничност с партньора.

сТрЕлЕц - Направете 
необходимите стъпки, 
за да укрепите здравето 

си, тъй като ще сте податливи на 
вирусни заболявания. Стремете 
се да преодолявате изпречва-
щите се на пътя ви трудности.

кОЗирОг – До среда-
та на периода случай-

ностите ще определят разви-
тието на делата ви. Напълно 
възможно е да ви се наложи 
да проявите гъвкавост, от ко-
ято само ще спечелите.

ВОДОлЕЙ - С ентуси-
азъм ще постигате об-
щите цели с близките 

ви. Действайте с желание по 
отношение на делата, от които 
очаквате доходи. Погрижете се 
за здравето си.

риБи - Опитайте да на-
стоявате, търсите и за-

щитавате своите права в мате-
риално отношение. Късметът 
ще ви съпътства в инициативи-
те, предприети от вас.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ 67-И РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

21 октомври 2019 
15:40:27 ч. - последна чет-
върт.  За да смъкнете 1-2 
кг, трябва да започнете 
диетата от този час и да 
продължите на сокове и 
течности до същия час на 
следващия ден.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

0877/807455  67 г./178 
см/78 кг - търся дама от 60 
до 75 г. от Плевенски реги-
он, за интимна връзка

0889/174615 - 75/165/75, 
търси мъж до 77/175/90, от 
Пловдив, Асеновград, Хиса-
ря, Пазарджик, без пороци, 
да е образован и с кола, да 
е добър, домошар, матери-
ално и финансово осигурен

0886/427030 - самостоя-
телен мъж на възраст и без 
ангажименти - 78/165/75, ня-
ма здравословни проблеми, 
с гарсониера и автомобил, 
търси интелигентна дама за 

Дойде  есента,  
а с нея и 

XXIV национален 
фестивал „листопад 

на спомените”, 
Варна 

В него любителите 
на песните и поезия-
та ще покажат умения-
та си и ще ни завладе-
ят с красотата на свои-
те изпълнения.

Заповядайте на кон-
цертите от конкурсна-
та програма на 19 и 20 
октомври от 9 ч. су-
тринта в Двореца на 
културата и спорта – 
Варна.

С приятелски поз-
драв и уважение:

 геновева миХОВа, 
председател на 

Фондация „листопад 
на спомените”

на нашата обичана
 майка, баба, 

прабаба 
веЛИчкА 

мЪЛчАнкОвА 
от с. Босилковци 

ЧЕсТиТи 
85 гОДиНи

 на 18 октомври!
Бъди ни 

здрава и още 
много годи-
ни все така вдъхновяваща с оптими-

зъм и пример за достоен живот.
От най-близките, които те обичаме

на 
кРЪСтИнА кОЛевА 

тИЛкИДЖИевА
 родена на 21.10.1929 г. 

в Свиленград, 
живееща в Пловдив 

Мила Тинка, 
Ти си наша колежка! 
Ти си наша приятелка! 

Ти си слънцето в нашата 
компания! Твоята интели-
гентност, твоят дух, твоят ентусиазъм ни правят 
щастливи, че си между нас! Бъди жива и здрава, 
все така жизнена и отзивчива, за да радваш нас 
и твоето голямо и щастливо семейство! 

От твоите приятелки: сталинчева, 
Енджелиева, михайлова, Насева, гешева, 

петкова и георгиева

ПОкАНА

запознанство и евентуално 
приятелство, да е на подхо-
дяща възраст, която самата 
тя да определи.

0 8 9 4 / 
526888 - мъж 
на 69 г./168 
см търси же-
на от 55 до 69 
г., без ангажи-
менти, да е от 
София и окол-
ностите, за се-
риозна връзка. 
Без есемеси и 
кликване!

0 8 9 7 / 
702155 - Антонов, 76 г./170 
см/70 кг, желае сериозно за-
познанство с дама на подхо-
дяща възраст, която е от Ва-
рна, Търговище и В. Търново

0887/979530 - 72 г./165 

см/70 кг, неженен, търся 
жена, за която парите не са 
всичко. Да има сериозно от-
ношение към семейството

0895/677064 - 55/180/85, 
ерген, завършил съм семи-
нария. Търся сериозна жена, 
с дом, за да живея при нея

0897/426906 - софиянец 
търси слаба жена до 65 г. за 
съвместен живот

0876/600382 - 73 г./173 
см/78 кг. Приятно симпати-
чен пенсионер, разведен, от 
Пловдивска област, изклю-
чително честен, точен, чис-
топлътен, с много доброде-
тели, търся другарче сър-
дечно и да не е алчна. Жи-
веене - където предложи 
другарчето. До 75 кг

0886/150703 - военен 
пенсионер от Сливен - не-

пушач, сам, желае запознан-
ство с жена до 70 г.

0893/558487 - вдовец на 
70 г./169 см/75 кг, търси за 
съжителство жена от 67 до 
72 г., да е от Североизточна 

България от областите Тър-
говище, Русе, Добрич, Шу-
мен, Варна

0877/420319 - 77 г./163 
см/65 кг. Не пуша, не пия, 
търся жена от 70 до 77 г. от 
гр. Перник

0899/162664 - търся за-
познанство с мъж от София 
- 75-80 г.

0889/204146 - 63 г./175 
см/80 кг, търся отговорна 
жена за сериозна връзка, 
от 60 до 66 г., която да жи-
вее при мен в гр. Априлци, 
Ловешка обл.

090/ 363904 - осигурен 
вдовец от София, на 56 г., 
търси другарка за старини

0876/ 046466 - вдовица 
на 77 г. търси господин от 
77 до 85 г. за спокойни ста-
рини - при него

0 8 8 6 / 
589453 - въз-
питан пенси-
онер очаква 
жената мечта. 
С леко пре-
димство е Се-
верна Бълга-
рия

0 8 8 9 / 
174615 - же-
на на 75 г./165 
см/70 кг търси 
мъж от Плов-

див до 76 г./175 см/100 кг. 
Може да е от Асеновград, Ко-
матево, Хисаря, с кола. Да не 
пие, да не пуши, да е обра-
зован, домошар, жилищно и 
финансово осигурен

на 
нАДкА ПетРОвА вАШкОвА

от с. Подем, обл. Плевен
на 11.10.

(пенсионирана 
като началник-поща)

Бъди ни жива, здрава и 
щастлива, букет от чувства-
та ни приеми и обичта ни 
към теб безкрайна като по-
дарък прегърни! Не съжаля-

вай, че годините минават, човек не може време-
то да спре, най-хубавите спомени остават и с тях 
живеем по-добре. Грижи и неволи за-
брави, празника с усмивка посрещни, 
дните да минават и да не тежат, годи-
ните да се трупат, но да не личат! Дъл-
го младей, век поживей, много се смей 
и спокойно - възрастта хич не ти личи!

От семейството

кАтАЛОЖен №552

Аз съм тук и тук си ти,
още имаме мечти!
И чрез вестника любим
скоро май ще се сгодим!
Подари ми мил момент –
направи абонамент!

АБОНИРАЙ СЕ!
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аВТОБУс сЕ ЗаБи 
В аВТОгара

автобус се е забил във 
витрините на автогара 
„сердика“ в столицата, от-
където тръгват автобуси-
те за чужбина. Шофьорът е 
бил в превозното средство, 
пострадали няма. щетите 
са само материални. Веро-
ятната причина е прилоша-
ване на водача. 

БОрЯТ сЕ За жиВОТа 
На ТримЕсЕЧНО БЕБЕ

лекарите в столична 
болница се борят за живо-
та на 3-месечно бебе, което 
е било докарано от перник 
с множество травми. 

сигналът в полицията е 
подаден от медиците, кои-
то информирали, че ново-
роденото е било докара-
но от майката. след пре-
глед е установено, че де-
тето е със счупени ребра, 
хематом на главата и дру-
ги травми. Настанено е в 
реанимация с опасност за 
живота.

ШОФЬОр БлъсНа 
мОмиЧЕ

Шофьорът, убил 16-го-
дишно момиче на пеше-
ходна пътека в сливен, не 
само че не спрял, но след 
това спокойно отишъл на 
дискотека, за да си допие.

Водачът е пътувал от се-
ло Тополчане към центъра 
на сливен. след като поли-
цията го открила, тестът с 
дрегер показал 2,24 про-
мила алкохол.

БОмБа иЗБУХНа 
В мОНТаНа

Бомба избухна в гараж 
на жилищна кооперация в 
центъра на монтана. Там 
бил паркиран нов джип, 
собственост на известен 
адвокат. колата на адво-
ката е изгоряла напълно. 
седмица преди това в бло-
ка друг гараж също е бил 
запален умишлено.  За щас-
тие жертви няма.

НаШЕНЕц НамУШка 
жЕНа си и ДЕТЕТО си 

В аНглиЯ
27-годишен българин 

намушка съпругата си и 
3-седмичното им бебе в ан-
глия. Драмата се разигра-
ла в дома на семейството 
в градчето Уолсенд.

Веднага на място са из-
пратени екипи на спешна 
помощ и полиция, които 
открили 21-годишната ан-
дреа и новороденият й син 
с множество прободни ра-
ни. жената и детето са от-
карани в болница.

На местопрестъплени-
ето е задържан 27-годиш-
ният българин Денис Ер-
динч Бейтула - съпруг на 
андреа и баща на бебето. 
срещу него са повдигнати 
обвинения в два опита за 
убийство.

Убиха 
фелдшер

Æестоко престъпление 
в Русе 

Рецидивисти пребиха 
семейство възрастни 

Акция срещу 
ало измамниците

Сирак, израснал в дом, 
върна голяма сума пари

Застреляха българи в Чикаго
Петима станаха жертвите на стрелбата   в Чикаго. 

Трагедията се разигра в жилищна сграда в Чикаго. 
67-годишен поляк, пенсиониран строителен работ-
ник, който живее от 15 години в този блок, излязъл 
от своя апартамент и отишъл до жилището на съ-
седите си българи, които вечеряли. Открил стрел-
ба и убил на място четиримата. След това се качил 
на горния етаж и прострелял 53-годишна полякиня.

Стрелецът е използвал личния си пистолет. Той 
е арестуван и се води разследване. Според чикаг-
ската полиция 
извършителят е 
имал проблем 
с контрол вър-
ху гнева си. Уби-
тите българи са 
Цветанка Коста-
динова и съпру-
гът й Ивайло По-
пов и майка му Искра Попова. Четвъртата жертва 
е американецът Дейвид, приятел на Искра. 21-го-
дишният син на Цветанка - Даниел, не е бил в апар-
тамента по време на стрелбата.

Специализирана опера-
ция на МВР и прокуратура-
та се проведе в град Вето-
во, известен като свърта-
лище на ало измамниците. 
Това е трета акция в гра-
да само за последната по-
ловин година. Първата бе 
в Горна Оряховица, когато 
бе разбита групата на Бо-
рислав Димитров - Бобито, 

извършила измами за над 
2 милиона лева. След това 
в град Левски бе заловена 
тази на Димитър Серафи-
мов - Келеша.

В полезрението на поли-
ция, жандармерия и специ-
ализирана прокуратура е 
била цяла фамилия, зани-
маваща се с телефонни из-
мами. Градът бе блокиран 

В тополовградското село Орешник бе 
убит 72-годишният фелдшер, съобщиха от 
Областната дирекция на МВР в Хасково. 

Сигналът за трупа, който е бил намерен 
в здравната служба, бил подаден от кмета 
на населеното място Тодорка Арнаудова. 
При първоначалния оглед са установени 
следи от насилие и травми в област та на 
главата. Районът бе отцепен, а полиция-
та задържа 36-годишния Иван Пачелиев 
- бивш боец от Френския чуждестранен 
легион, който преди повече от година бе-
ше хванат от отряда на баретите, след ка-
то се барикадира в къщата си и стреля по 
полицаи, дошли да му връчат призовка. В 
селото бе обявен ден на траур заради уби-
тия съселянин.

от жандармерия. Десет 
души са задържани.Те са 
арестувани за шест прес-
тъпления, извършени в 
периода декември 2018 
- август 2019 г., за сума-
та от над 300 000 хил. лв. 
Осем от задържаните са 
били заловени на тери-
торията на града, а оста-
налите двама са от други 
населени места. Сред за-
държаните са две „муле-
та” и шестима, свързани 
с организацията на схе-
мата - Христо Пожарни-
каря, Пламен Роджера, 
Пешо Първанов, Васьо 
Гръка, Яни Якуш и Топчо 
Янакиев. Задържаните са 
от ромски произход. Со-
циални служители взе-
ха детето на един от за-
копчаните - Васьо Гръка. 
До мярката се стигнало, 
след като преди ареста 
той пребил жена си. При 
акцията са претърсени 
домове, които са добре 
обзаведени. Иззети са 
400 грама тротил, с ко-
ито могат да бъдат взри-
вени две-три къщи, оръ-
жие, СИМ-карти, телефо-
ни, шест луксозни авто-
мобила, злато и пари.

Жестоко убийство 
е извършено  в Ру-
се. 31-годишен мъж е 
бил наръган с нож се-
дем пъти смъртонос-
но на улицата пред до-
ма си. Убийството е из-
вършено на ул."Света 
Петка" в крайдунав-
ския град. 

Тялото му е открито 
на улицата. По него са 
установени прободни 
рани. Според разкази-
те на близките млади-
ят мъж е бил у дома си  
заедно със свой при-
ятел. 

Двамата излезли 
навън, след което по 
неизвестни засега 
причини бил напад-
нат в гръб и намуш-

кан с нож. 
Пострадалият се оп-

итал да избяга, но бил 
прободен на 7 места 
и починал.  На много 
места по улицата има 

следи от кръв. По слу-
чая е задържан мъж, 
заподозрян за тежко-
то престъпление. Раз-
следването продължа-
ва. Вероятно става ду-
ма за битов скандал.

Р е ц и д и в и с т и 
пребиха и ограби-
ха възрастно се-
мейство в близко-
то до Казанлък се-
ло Бузовград. Кра-
дците са се пред-
ставили за поли-
цаи, за да влязат в 
дома на жертвите. 
Нападението е из-
вършено през но-
щта. След като на-
хлули в дома на 
възрастните хора, крадците свет-
нали с фенерче в очите на мъжа, 
за да не може да види лицата им. 
Започнали го да бият, а след това 
и жената, която е инвалид, защо-
то викала за помощ.

Тогава мъжът атакувал напада-
телите с ракета за тенис и те избя-

гали от жили-
щето с открад-
натите мобил-
ни телефони и 
малка сума па-
ри. „Само ме 
е страх това 
да не се пов-
тори”, заявя-
ва пострада-
лият от жес-
токото напа-
дение възрас-
тен мъж.

Нападателите са задържани поч-
ти непосредствено след извършва-
не на престъплението благодаре-
ние на бързо подадения сигнал от 
пострадалия. 

Лицата са осъждани многократ-
но. Досега са излежавали присъди 
за грабежи и побои.

Смолянчанин върна на собственич-
ката й дамска чанта с портфейл с над 
3000 евро и 1450 лева, 9 дебитни и 
лична карта.

30-годишният Илия Савов намерил 
чантата по време на зрелищното ав-
томобилно шоу "Смолян Рейс 2019", 
близо до пощата в центъра на града.  
Съжалил собственичката на чантата, 
като видял голямата сума пари. Вътре 
имало и детско портмоненце.

Издирил я чрез приятели и публи-
кации в социалните мрежи и се уго-
ворил да се срещне с нея пред поли-
цията в областния град.

Собственичката го награди със 100 
лева, но той не ги остави за себе си, 
а ги дари в кампания за операция на 
неподвижно след катастрофа момче, 
заради което се провежда благотво-
рително автомобилно състезание.

Това е вторият случай, в който Илия 

намира изгубено портмоне. През де-
кември миналата година до кино 
"Дружба" в Смолян той открил порт-
фейл с 1000 евро и лева, намерил соб-
ственичката - възрастна жена, а тя от 
своя страна го почерпила с шоколад.

Илия е сирак, израснал в дом. Мла-
дият мъж живее в общинско жили-
ще. Зимата работи на Пампорово, а 
през лятото - на морето. Единствена-
та му мечта е да има собствен дом и 
семейство.

един от палатите на измамниците
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Двама приятели се 

срещат. Единият се 
хвали:

- Ако знаеш с как-
ва мацка се запознах в 
бара, взех й телефона, 
цепеняк, бе, цепеняк!

- Еми супер.
На другия ден съ-

щото:
- Запознах се с ед-

на яка мацка, взех й 
телефона.

- Ок.
На следващия ден 

отново:
- Запознах се в бара 

с една мацка и й взех 
телефона.

Това се повтаря 
още няколко пъти и 
приятелят му казал:

- Абе що прайш, бе. 
Що прайш с тия теле-
фони, бе, вземи й теле-
визор или нещо друго!


полицай спира во-

дач на МПС и го пита:
- К‘во си пил, бе?
- Пиши ракия, че 

ако ти кажа „Пино Гри-
джо”, няма да ме раз-
береш!


мъж страда от 

ужасно главоболие и 
накрая, изтощен, оти-
ва на лекар. Невро-
логът го преглежда и 
угрижено заявява:

– Имате рядко за-
боляване на мозъчни-
те тъкани. Ще умрете 
до няколко дни. Имам 
обаче добра новина! 
Отскоро практикува-
ме експериментално 
присаждане на човеш-
ки мозък, което е мно-
го успешно. И тъй ка-
то имаме две жертви 
на катастрофи, мога 
да започна операция-
та веднага. Изберете 
си кой мозък искате - 
единият е на шофьор 
на такси и струва 2 287 
000 долара, а другият 
е на учен от Академия-
та на науките. Негова-
та цена е 29,95 долара.

– Но защо мозъкът 
на учения е толкова 
евтин?! – смайва се 
болният.

– Използван е! – от-
говаря с въздишка ме-
дикът.


магазин за спортни 
стоки. Млад мъж ку-

пува парашут:

- Заповядайте, гос-
подине. Това е гаран-
ционната карта на про-
дукта. За да отворите 
парашута, трябва да 
натиснете синия бу-
тон. Ако не се отвори, 
натиснете резервния 
червен бутон!

- Ако пак не се от-
вори?

- Тогава ще се нало-
жи да върнете парашу-
та в магазина, за да ви 
го подменим.

– Док-

торе, а за-
що стана-
хте имен-
но гине-
колог?

– Хуба-
во е да на-
мериш ра-
бота око-
ло родни-
те места...

Б а й 

иван бил 
портиер в 
едно ми-
н и с т е р -
ство. Ка-
то по-бе-
ден си но-
сел обяд 
от вкъщи. 
В е д н ъ ж 
лично ми-
нистърът 
му казал, 
че утре 
ще идва 
ч у ж д е с -
транна делегация и да 
си вземе нещо по-така 
за обяд, демек да по-
кажем стандарт... Сти-
га с тази копърка. На 
другия ден, минавай-
ки с делегацията по-
край портиера, минис-
търът с изненада ви-
дял, че бай Иван нагъ-
ва черен хайвер, нама-
зан на филия. Като си 
заминала делегацията, 
пита бай Иван:

- Бай Иване, какво 
направи?! Отде пари 
за черен хайвер.

- К`ъф ти чер хайвер 
- бабата е вадила очи-
те на копърката цяла 
нощ…


циганче пита баща 

си:
-  Тате, какво е това 

демокрация?
Бащата:
- Демокрация е, ко-

гато всич-
ки бели ра-
ботят, а ние 
п о л у ч а в а -
ме социал-
ни помощи 
ей така.

- Е, то-
ва не ги ли 
дразни?

- Дразни 
ги, ама това 
вече е раси-
зъм.


женска-
та логика 
е като ка-
таджийска 
л и с т о в к а , 

задава неясни въпро-
си, а очаква правилни 
отговори.


господ бил създал 

хората на половинки. 
Моля, ако някой срещ-
не моята, да ми я из-
прати!


От всичко, което 

казвате на жена, тя чу-
ва само това, което ис-
ка да чуе. Даже и да не 
сте го казали.


ако имаш шофьор-

ска книжка, но нямаш 
кола, то ти си 
дипломиран 
пешеходец.


Една моя 
позната забе-
ляза, че пиша 
с лявата ръ-
ка, и ме пита:

- Не ти ли 
пречи, че си 
левичар?

- Не! Все-
ки човек си 
е особен. Ти 
например с 
коя ръка си 
бъркаш ка-
фето?

- С дясната 
- отговаря тя.

- Виждаш 
ли, а нормалните хо-
ра използват лъжич-
ка...


- Вие, мъжете, само 

в деколтето на жената 
знаете да гледате!

- Мислиш ли, че ако 
аз се разхождам с раз-
копчан цип, ти ще ме 
гледаш в очите?


семейният живот 

така закалява мъжа, че 
той престава да се бои 
от задгроб-
ния.


- как е дъ-
щеря ти?

- А, много 
е добре!

- Тя не се 
ли ожени, 
ма?

- А, много 
я пробват, 
много я хва-
лят! Ша я зе-
мат!


- Защо в 
София пукат 
гумите на 
бургазлии? 

- За да дишат морски 
въздух.



- имаш ли си моми-
че?

- Не.

- Вече имаш!


интернетът в край-

да в гласа:
- Есен е, сине! До-

литат за новите кален-
дари.


алпинист - човек, 

който се занимава с 
топлоизолации.


Обаждане в район-

ното:
- Откраднаха ми ко-

лата!
- Не сме ние!


Блондинка си ка-

ра колата и спира на 
светофар, до нея ед-
но БМВ, а вътре пич, 
та се не трае. Отваря 
си прозореца той и тя, 
за да не е по-назад, съ-
що си отваря прозоре-
ца. По едно време мъ-
жът казал: 

- И ти ли пръдна, 
ма!?


Една мутра отива в 

бар и вижда две мо-
мичета. Обажда се на 
друга мутра и казва:

- Намерих две мо-
мичета.

- Хубави ли са?
- Стават, като пий-

неш.
След малко се звъ-

ни на звънеца в дома 
на другата мутра. Той 
отваря, вижда прияте-
ля си с момичетата и 
казва:

- Брато, аз толкова 
много не мога да пия!


спира ме полицай. 

Отварям прозореца, 
стоя и си мълча. Той 

ме поогледа, поо-
гледа, помълчах-
ме си и най-на-
края не издържа 
и рече:

- Е, какво ще 
правим сега? Как-
во ще предло-
жиш?

Вдигнах по-
глед, запърхах с 
мигли, фиксирах 
го право в очите 
и му викам:

- Хайде да се 
оженим...   И той 
взе, че ме пусна 
да си ходя. Ина-
че нямах аптечка, 
преглед на кола-
та, бях без колан 
и задният десен 

стоп не бачкаше.
Какво нещо са мъ-

жете.

ния квартал беше тол-
кова зле, че можеше 
по-лесно да си наме-
риш к*рва, отколкото 
да свалиш п*рно.


Тя беше VIP и ходеше 

на SPA, но вечер тай-
ничко си похапваше 
праз с боб чорба!


Бабата на 5-годиш-

ния Митко го пита как-
во иска за Коледа и той 
отговаря:

- Искам тампон! В ре-
кламата казват, че с не-
го мога да плувам, да 
яздя и дори да играя 
тенис!


Народът ни е казал:   

„Да изневериш на дър-
ти години, не е грях... 
постижение е!“


Бай ганьо, францу-

зинът и американецът 
отишли в едно заведе-
ние. Американецът ка-
зал: 

- Моята жена е тиха, 
кротка и нежна като лъ-
вица. Французинът ре-
къл: 

- А моята е кротка, 
тиха и нежна като га-
зелка. 

Бай Ганьо въздъ-
хнал: 

- Тя и моята е едно 
говедо...


професионална мо-

делка се разхожда с 
малкия си син. Малки-
ят поглежда към небе-
то и сочи с пръст:

- Мамо, виж! В небето 

летят фотографи.
Моделката поглежда 

нагоре и казва с надеж-
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В навечериетоНадпревара

Защо мълчат ри-
бите? Защото са 
умни, затова.

А иначе – вижте как е 
при хората: кажеш не-
що и все те разбират 
неправилно.  Ако си 
риба, даже не риба, ако 
си куче или овца, няма 
как да изтърсиш някоя 
глупост пред непод-
ходящи  хора и в не-
подходящо време. Да 
не говорим, че рибата 
освен всичките си дру-
ги качества, е пълна с 
фосфор. Щом ние, ако 
ядем риба, си натъпк-
ваме мозъка с фосфор 
и ставаме по-умни, то 
значи и самата риба е 
умна. Нали и нейният 
рибешки мозък е тъп-
кан с фосфор, тъпкан, 
та претъпкан. Тя зато-
ва и мълчи, а не защо-
то няма какво да каже. 
Познавам хора, това 
е изненадващо – ядат 
моруни, есетри, гребат 
черен хайвер с лъжи-
ци, а като си отворят 
устата – майко мила! – 
то са глупости, то са чу-
десии.  Очевидно фос-
форът някъде се смила 
по един начин, а друга-
де - по друг. 

Рибата е умна, обаче 
има една слабост – па-
да си по червеи.  Тази 
нейна слабост е гибел-

страницата подготви иван ВасЕВ

За буквите

ли е нагъчкан с фосфор, 
та свети, особено ако 
си пийне повечко – не 
знам защо свет-
линните ефек-
ти п р и 

р и -

б и -
те се 
у с и л -
ват от 
а л к о -

х о л а . 
Какво об-

що има хи-
мическият еле-

мент фосфор, от 
5-а група по Менделе-
евата таблица с алкохо-
ла, в който нищо хими-
ческо не трябва да има, 
и даже се разбра, че за 
варене на ракия няма 
да се вдига акциза, за-
щото, ако едно нещо се 
вдига някъде, то вед-
нага пада нещо друго. 
Почти на същото мяс-
то. Вдига се акциз, па-
да рейтинг, или какво-
то там има още да пада.

В такива моменти си 
отваря устата моят при-
ятел и казва: „Ако аз си 

отворя устата, знаеш ли 
колко неща в тази дър-
жава ще светнат?” И 
всички червеи, такова-
та... Като всяка риба, зо-
дия Риба имам предвид, 
той не обича червеите.  
Обаче при употребата 
на алкохол всяка риба 
си отваря устата мал-
ко или повече. И като 
се събуди на сутринта, 
има махмурлук. И зада-
ва въпроси на околни-
те риби и рибари: „Ама 
какво? Аз и това ли ка-
зах снощи? Нима съм го 
казал наистина? На он-
зи червей? И какво се-
га? Аз в тигана ли съм? 
Опържен ли съм? А она-
зи акула не ме ли из-
яде?”... И така нататък. 
Както се забелязва, во-
дят се малко или пове-
че разговори в ловно-
рибарски стил.  

А,честно,  рибарски-
те страсти са ми чужди 
– не мога да си предста-
вя, че ще застана с въ-
дица в ръка и ще ловя 
едно след друго съще-
ства, по-умни от мен. 
От друга страна – да 
ги ям обичам. Тоест – 
нищо човешко не ми е 
чуждо.

Божидар ТОмОВ

Вървя по улица „Ви-
тошка” и насреща ми ед-
но цигане. Ухилено.

- Здрасти, бате! - вика.
- Здрасти! - викам аз.
Поздравяваме се, ся-

каш се виждаме всеки 
ден.

- Бате - вика цигане-
то, - дай двайсе стотин-
ки, ше ти казвам азбу-
ката.

Онемях. Искали са ми 

двайсе стотинки за киф-
ла, искали са ми двай-
се стотинки за банич-
ка, искали са ми двай-
се стотинки, за да си ку-
пят (?!) очила, обаче, за 
да ми кажат азбуката… 
Е, такова нещо не се из-
пуска.

- Почвай! - викам.
Цигането, както беше 

ухилено, изведнъж ста-
на сериозно и започна:

Избори

Празноглав кандидат
Има празна глава
като тиква на плет.
И въпреки това
кандидатства за кмет!

Кметски девиз
Юруш на маслините!
Но първо – роднините!

Утешаване на един кандидат-кмет
Радвай се! Изкара голям късмет,
че пак не те избраха за кмет.
Роднини няма да те рекетират,
а завистници не ще протестират.

При представянето на кандидатите
Една кандидатка за кметица
нарекоха умница и хубавица.
Всички се смяха на вица…

Предварителни прогнози
В победата много сигурни те:
ще имат свои хора до урните.

Грандомания
Роднинският му изборен щаб
е от международен мащаб.

- А, бъ, въ…
И така нататък - бър-

зо и без грешка. Малко 
само се запъна при ер 
голям и ер малък (кое 
беше по напред?), но за 
секунди се ориентира 
и, отново с тържестве-
на усмивка, завърши:

- Ю, я!
Дадох му честно за-

работените двайсет сто-
тинки.

- Да си жив и здрав, 
бате! - благослови ме 

цигането и хукна към 
следващия минувач.

А аз се замислих. Ка-
къв идиот съм! Защо не 
му дадох повече?! Мом-
чето ми каза цялата аз-
бука. И иска само сто-
тинки. А министри, де-
путати, данъчни и как-
ви ли не още ми взи-
мат и последния лев, 
без да си направят тру-
да да научат азбуката 
докрай! За такива ка-
то мен те си знаят са-
мо три букви - в, г, з…

Започналата надпревара
за столичния кметски стол,
на показ може да изкара
зулуми тарикатски бол.

На озверелите бандюги,
(така наричаше ги Жорж)
не са им нужни хора други
със съвест будна ден и нощ.
Корупцията процъфтява.
Властта не иска да я спре.
Животът тъй да продължава
за тях ще бъде най-добре.
Години дълги, тихо в сянка,
под герберския небосвод
блести кметицата Йорданка,
като спечелила джакпот.
А Мая пък до тук живяла
със мъките на тоз народ,
отдавна вече е разбрала
защо й искат заден ход.
Каквото и да се говори,
със опита си най-богат
ще продължава да се бори
за тъй мечтания обрат.
Народът мъдро да решава
на идващия скоро вот,
Фандъкова ли да остава
или да има нов живот.
Това безспорно се отнася
за всички градове, села.
Там друга песен да оглася
за нови, по-добри дела.

кирил гУсЕВ 

слави  Борисов

а. сТанкУлов

на. Другата й слабост е, 
че е някак си вкусна. Те-
зи съвпадения я докар-
ват в тигана или да се су-
ши на проветриво мяс-
то под формата на чи-
роз.  Гърците каз-
ват: когато искаш 
да развалиш една риба, 
дай я на българина да я 
изпържи. А на риба-
та й е някак си все 
едно – дали ще я 
пържиш или ще 
я провесваш 
на проветри-
во място.

Р и б а -
та си мъл-
чи и е мно-
го ясно за-
що – защото, 
ако си отвори 
устата, ще нагълта вода. 
Аз, понеже съм приказ-
лив доста, така веднъж, 
като се гмурках под во-
дата с маска и шнорхел, 
се опитах да кажа нещо 
на един мой познат и ед-
ва не се удавих. Най-ва-
жното е, че моят познат 
не разбра какво съм ис-
кал да му кажа, пък не-
го и не го интересуваше. 

А друг мой познат е 
от зодия Риби и по-чес-
то си мълчи, естествено. 
Само свети понякога, на-

слУЧайни среЩи на  диМиТър Бежански

Защо мълчат рибите?

Избори – и този път
стъпваме на кръстопът.
И дали ще сме народ
за достоен, честен вот?
Кмет ли е или кметица –
но да е с добра душица.
Само да не е продажен,
да не се надува важен!
Пенсионерите да тачи -
не за себе си да влачи!
То е ясно, че при кмет
има бурета със мед!
Няма как – ще се облажи,
ама да не се омаже! 
Че по гнусни далавери
май в света сме пионери.
Е  - наслука! Изберете!
Но не бъркайте ръцете –
кой е ляво, кой е дясно –
всички, смятам, са наясно!
Има ли човек достоен,
изборът ще е спокоен!

Уляна пЕТкОВа

Турхан расиЕВ

Засрами се, аверите ти 
от сенчестата икономика 
се включиха само ти не си!


